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Zdzieszowice 18.01.2013r.

Wykaz zmian do projektu budżetu na 2013r.
na dzień 18.01.2013r.

1. Zwiększyc plan dochodów : 4.915 zł

l)dz.801 rozdz.80195 -  4.915 zł ( środki krajowe na realizację przez BAEO w roku 2012-2013 
projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach POKL 
„Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice”. Otrzymane środki z różnych przyczyn nie zostały 
wykorzystane. Środki krajowe zostały zwrócone natomiast środki europejskie pozostały na koncie. 
Dlatego też aby one mogły być po ich otrzymaniu wykorzystane należy dokonać zmian w planie 
dochodów jak niżej : 
alDochody bieżące :
§ 2 0 0 9 -4 .3 1 5  zł

bTDochody majątkowe :
§ 6209 -  600 zł

2. Zwiększyć plan wydatków : 66.395 zł

1) dz.600 rozdz.60017 -  33.630 zł 
a)wydatki bieżące -  33.630 zł
-wydatki jednostek budżetowych -  33.630 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -  33.630 zł
§ 4580 -  pozostałe odsetki -  7.829 zł
§ 4590 -  kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -  25.801 zł 
( wyrok Sądu Okręgowego w Opolu przyznający zapłatę przez gminę odszkodowania wraz 
należnymi odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną szkodę ,ze względu na zły stan 
nawierzchni drogi.)

2) dz.801 rozdz.80195 -  32.765 zł ( środki krajowe na realizację przez BAEO w roku 2012-2013 
projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach POKL 
„Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice”. Otrzymane środki z różnych przyczyn nie zostały 
wykorzystane. Środki krajowe zostały zwrócone natomiast środki europejskie pozostały na koncie. 
Dlatego też aby one mogły być wykorzystane należy dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

aYwydatki bieżące : 28.765 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związane z realizacją zadań j.s.t -  realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i krajowych środków finansowych w ramach POKL „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice”.
§ 4247 -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -  24.450 zł 
§ 4249 -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -  4.315 zł

bYwydatki majątkowe -  4.000 zł 
-inwestycje i zakupy inwestycyjne -  4.000 zł
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-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w 
części związane z realizacją zadań j.s.t -  realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i krajowych środków finansowych w ramach POKL „Droga do sukcesu w Gminie 
Zdzieszowice” -  4.000 zł
§ 6067 -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  3.400 zł 
§ 6069 -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  600 zł

3.Zmniejszyć plan wydatków : 61.480 zl

1) dz.750 rozdz.75023 -33.630 zł 
a)wydatki bieżące -  33.630 zł
-wydatki jednostek budżetowych -  33.630 zł 
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -  33.630 zł 
§ 4010 -  wynagrodzenie osobowe pracowników -  33.630 zł

2) dz.801 rozdz.80114 -  27.850 zł 
a)wydatki bieżące -  27.850 zł
-wydatki jednostek budżetowych -  27.850 zł 
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -  27.850 zł 
§ 4010 — wynagrodzenie osobowe pracowników -  27.850 zł

Pozostałe pożycie w projekcie budżetu na 2013r. pozostają bez zmian.

W załączeniu skorygowany zał.nr 1 , projekt uchwały budżetowej oraz uzasadnienie do projektu 
uchwały budżetowej.



Projekt- zm. z 18.01.2013r.

U C H W A Ł A  Nr 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271,' Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. 
Nr 102,poz.l055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, 
poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 
2008r.Nr 1 8 0 ,p o z .llll, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.Nr 
28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 
134,poz.777, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567 ),art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, 
art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( 
Dz.U.Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 
152,poz.l020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 201 lr. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.l 183, 
Nr 234, poz. 13 86, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala , co następuje :

§ I-

1 .Ustala się dochody budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 42.485.893 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 40.450.393 zł
2) dochody majątkowe: 2.035.500 zł;

jak w załączniku nr 1 -  tab. nr 1

2.Ustala się wydatki budżetu na 2013r. w łącznej kwocie 45.091.761 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 41.555.737 zł
2) wydatki majątkowe: 3.536.024 zł;

jak w załączniku nr 1 -  tab. nr 2

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie 2.605.868 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków.

§ 3.

1 .Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.860.900 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 2
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2.Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 255.032 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 301.000 zł 
przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 298.320 zł oraz gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.680 zł

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 126.980 z ł ,
2) celową w wysokości: 92.500 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, 
z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 750.000 zł.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 

- jak w załączniku nr 5,tab.nr li2

§ 9.

Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do 
realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 120.796 zł 
-zgodnie z załącznikiem nr 6.

§10.

1.Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
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3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie 
wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy.

4) zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 
następnym.

§ U .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach 
internetowych gminy Zdzieszowice.





Zmiana na 18.01.2013r.
Zał. nr 1

P R O J E K T  P L A N U
D O C H O D Ó W  I W Y D A T K Ó W  B U D Ż E T U  

G M I N Y  Z D Z I E S Z O W I C E  
na 2013r.

\ dz iał, rozdział, paragraf \

I D O C H O D Y
tab. nr. 1

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.400,00

01095 pozostała działalność 3.400,00

Dochody bieżące 3.400,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

3.400,00

1. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 1.000,00
2.dzierżawa gruntów rolnych 2.400,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.719.000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej

105.500,00

Dochody bieżące 105.500,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

98.700,00

0920 pozostałe odsetki 6.800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.613.500,00

Dochody bieżące 578.600,00

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

28.000,00

: .



2

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

545.400,00

0920 pozostałe odsetki
\o d  należności rozłożonych na ra ty \

5.200,00

Dochody maiatkowe 2.034.900,00

0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługujące 
osobom fizycznym w prawo własności

8.000,00

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

2.026.900,00

(

750 Administracja publiczna 132.324,00

75011 urzędy wojewódzkie 121.277,00

Dochody bieżące 121.277,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

121.277,00

75023 Urzędy gmin 11.047,00

Dochody bieżące 11.047,00 (

0570

0970

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
ludności
wpływy z różnych dochodów

10.000,00

1.000,00

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami
-5 %  dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa

47,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

2.809,00

75101 urzędy naczelnych organów władzy 2.809,00
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państwowej , kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące 2.809,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
l.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 

wyborców

2.809,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

75212 pozostałe wydatki obronne 1.000,00

Dochody bieżące 1.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

1.000,00

756
Dochody od osób prawnych , od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

24.426.790,00

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

20.000,00

Dochody bieżące 20.000,00

0350 podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

20.000,00

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

12.391.140,00

Dochody bieżące 12.391.140,00

0310 podatek od nieruchomości 12.300.000,00

0320 podatek rolny 6.180,00

0330 podatek leśny 11.400,00

0340 podatek od środków transportowych 66.360,00
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0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000,00

0690 wpływy z różnych opłat 200,00

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

5.000,00

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

2.013.600,00

fizycznych 
Dochody bieżące 2.013.600,00

0310 podatek od nieruchomości 1.385.000,00

0320 podatek rolny 187.000,00
(.

0330 podatek leśny 5.300,00

0340 podatek od środków transportowych 48.300,00

0360 podatek od spadków i darowizn 56.000,00

0430 wpływy z opłaty targowej 55.000,00

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 263.000,00

0690 wpływy z różnych opłat 9.000,00

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

5.000,00

(

75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
j.s.t na podstawie ustaw

72.050,00

Dochody bieżące 72.050,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 37.000,00

0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez 
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

35.000,00

0690 wpływy z różnych opłat 50,00

75621 udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

9.930.000,00

Dochody bieżące 9.930.000,00
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0010

0020

podatek dochodowy od osób fizycznych 

podatek dochodowy od osób prawnych

9.630.000,00

300.000,00

758 Różne rozliczenia 10.516.135,00

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dlaj.s.t. 10.356.298,00

Dochody bieżące 10.356.298,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 10.356.298,00

75814 różne rozliczenia finansowe 40.000,00

Dochody bieżące 40.000,00

0920 pozostałe odsetki 40.000,00
-odsetki od środków na rachunkach

bankowych

75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla 119.837,00
gmin
Dochody bieżące 119.837,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 119.837,00

801 Oświata i wychowanie 786.045,00

80101 Szkoły podstawowe 19.650,00

Dochody bieżące 19.650,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 17.650,00
majątkowych j.s.t. oraz innych umów
o podobnym charakterze
1 .wynajem pomieszczeń w SP Nr 1 7.400,00
2.wynajem pomieszczeń w SP Nr 2 10.250,00

0970 wpływy z różnych dochodów 2.000,00

80104 przedszkola 555.080,00

Dochody bieżące 555.080,00
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0690 wpływy z różnych wpłat 
-opłata stała

246.000,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych j.s.t. oraz innych umów 
o podobnym charakterze

2.800,00

0830 wpływy z usług 
-odpłatność za wyżywienie

283.400,00

0970 wpływy z różnych dochodów 880,00

2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
( umów) między j .s.t.
-środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania 
dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola 
prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot 
kosztów utrzymania tych dzieci

22.000,00

\

80110 Gimnazja 163.000,00

Dochody bieżące 163.000,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych oraz innych umów 
o podobnym charakterze -  basen i wynajem 
pomieszczeń

160.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 3.000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 200,00
szkół
Dochody bieżące 200,00

0970 wpływy z różnych dochodów 200,00

80195 pozostała działalność 48.115,00

Dochody bieżące 47.515,00

2007 dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich -  realizacja projektu z Europ. Fund. 
Społ. w ramach POKL pod nazwą „Droga do 
sukcesu w Gminie Zdzieszowice ” -  źródłem 
dochodów jest budżet środków europejskich

36.720,00
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2009 dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich -  
realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w 
ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w 
Gminie Zdzieszowice ” — źródłem dochodów są 
środki z budżetu państwa.

10.795,00

Dochody mai atkowe 600,00

6209 dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich-  
realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w 
ramach POKL pod nazwą „Droga do sukcesu w 
Gminie Zdzieszowice ” -  źródłem dochodów są 
środki z budżetu państwa.

600,00

851 Ochrona zdrowia 301.000,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 301.000,00

Dochody bieżące 301.000,00

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

301.000,00

852 Pomoc społeczna 2.593.710,00

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

2.017.000,00

Dochody bieżące 2.017.000,00

0920 pozostałe odsetki 4.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 15.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

1.982.000,00
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2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami
-ok.50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa z tyt. funduszu i zaliczek 
alimentacyjnych

16.000,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia

13.400,00

z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 
Dochody bieżące 13.400,00

0920 pozostałe odsetki 100,00

0970 wpływy z różnych dochodów 300,00 (

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

2.000,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

11.000,00

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

175.200,00

Dochody bieżące 175.200,00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłata za pobyt wDPS

47.500,00
(

0920 pozostałe odsetki 200,00

0970 wpływy z różnych dochodów 1.500,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

126.000,00

85216 zasiłki stałe 98.000,00

Dochody bieżące 98.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 1.000,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

97.000,00
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85219 Ośrodek pomocy społecznej 172.600,00

Dochody bieżące 172.600,00

0970 wpływy z różnych dochodów 600,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

172.000,00

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dochody bieżące

26.510.00

26.510.00

0690 wpływy z różnych opłat 6.500,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

20.000,00

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami
-5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa

10,00

85295 pozostała działalność 91.000,00

Dochody bieżące 91.000,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy 
-pomoc państwa w zakresie dożywiania

91.000,00

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 180.800,00

85305 Żłobki 180.800,00

Dochody bieżące 180.800,00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłata stała rodziców

122.000,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych oraz innych umów 
o podobnym charakterze- wynajem 
pomieszczeń

19.600,00
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0830 wpływy z usług 
-odpłatność za wyżywienie

39.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 120,00

0920 pozostałe odsetki 80,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 822.880,00

90003 oczyszczanie miast i wsi 380,00

Dochody bieżące 380,00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłata za wywóz nieczystości

380,00
i

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 
Dochody bieżące

820.000,00

820.000,00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłaty dotGFOŚ

820.000,00

90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłaty produktowej

2.500,00

Dochody bieżące 2.500,00

0400 wpływy z opłaty produktowej 2.500,00 i

Ogółem dochody
w tym:
1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe

42.485.893.00

40.450.393.00
2.035.500.00

Zdzieszowice 18-01 -2013r
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II W Y D A T K I

Zał. nr 1- tab. nr 2

dz. rozdz. Treść Plan Uwagi
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 110.000,00

01008 melioracje wodne 105.000,00

Wydatki bieżące 105.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 105.000,00

4300

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych

105.000. 00

105.000. 00

a) czyszczenie i wykaszanie rowów melioracyjnych 
( OŚiGW )

b) m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i 
dokumentacja projektowa ( OŚiGW )

100.000,00

5.000,00

01095 pozostała działalność 5.000,00

Wydatki bieżące 5.000. 00

5.000. 00
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące

2850 -wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 
w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego

5.000,00

600 Transport i łączność 2.854.877,00

60016 drogi publiczne gminne 1.882.000,00

Wydatki bieżące 282.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 282.000,00

4270

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług remontowych

282.000,00

252.000,00

1. remonty cząstkowe dróg
2. naprawy chodników w mieście i gminie

150.000. 00
12.000. 00
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3.naprawy awaryjne dróg
4.odtworzenie nawierzchni asfaltowej po usunięciu 
awarii

65.000. 00
25.000. 00

4300 zakup usług pozostałych 
1 .nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów 
2.okresowe przeglądy dróg

20.000,00
3.000. 00
17.000. 00

4430 różne opłaty i składki
1 .opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe na drogach i 
chodnikach w gminie

10.000,00

Wydatki maiatkowe 1.600.000,00

6050
1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.600.000,00
1.600.000,00

1) wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w 
Zdzieszowicach ( przy nowobudowanym kościele)
2) zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. 
Miarki do wyjazdu ze sklepu „Biedronka” oraz 
łącznika pomiędzy Chopina i Osadników.

400.000. 00

1.200.000. 00

\

60017 drogi wewnętrzne 947.877,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym:

38.630.00

38.630.00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

38.630,00

4430 różne opłaty i składki
1.opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe na drogach i 
chodnikach w gminie

5.000. 00
5.000. 00

(

4580 pozostałe odsetki
(wyrok Sądu Okręgowego w Opolu przyznający 
zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi 
odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną 
szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)

7.829,00

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych
(wyrok Sądu Okręgowego w Opolu przyznający 
zapłatę przez gminę odszkodowania wraz należnymi 
odsetkami ustawowymi rolnikowi za doznaną 
szkodę ,ze względu na zły stan nawierzchni drogi.)

25.801,00
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Wydatki maiatkowe 909.247,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 909.247,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 909.247,00

1 )Fundusz Sołecki wsi Oleszka -  ułożenie koryt 
betonowych z kratą przelewową na drodze 
transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa- III

9.247,00

etap
2)uzbrojenie odnogi ulicy Góry Św. Anny oraz ulicy 900.000,00
Pionierów w Zdzieszowicach

60095 pozostała działalność 25.000,00

Wydatki bieżące 25.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25.000,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

25.000,00

4270 zakup usług remontowych
1.remont przystanków PKS w gminie

10.000,00

4430 różne opłaty i składki
1.opłata za ubezpieczenie mienia -  przystanków

5.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego
-m .in . opłata za zajęcie pasa drogowego

10.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.009.150,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 384.000,00

Wydatki bieżące: 384.000,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 384.000,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

384.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.100,00

4260 zakup energii 115.300,00

4270 zakup usług remontowych 60.000,00

4300 zakup usług pozostałych 179.900,00
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4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

6.000,00

4430 różne opłaty i składki 4.900,00

4480 podatek od nieruchomości 4.300,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 625.150,00

Wydatki bieżące: 595.150,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 595.150,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

595.150,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
-m.in. zakup map

4.000,00

4260 zakup energii 167.700,00

4270 zakup usług remontowych 42.000,00

4300 zakup usług pozostałych 91.000,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

26.000,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

22.000,00

4430 różne opłaty i składki 13.600,00 i\
4480 podatek od nieruchomości 167.200,00

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetówj.s.t. 200,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 25.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

450,00

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych

20.000,00

4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.000,00
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Wydatki majątkowe 30.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30.000,00

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
w tym m.in.: wykupy gruntów

30.000,00

710 Działalność usługowa 80.000,00

71004 plany zagospodarowania przestrzennego 80.000,00

Wydatki bieżące 80.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 80.000,00

l)wynagrodzenie i składki od nich naliczone 3.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 
-wynagrodzenie za wydanie opinii

3.000,00

2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 77.000,00

4300 zakup usług pozostałych 77.000,00

a)dokonywanie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zdzieszowice

35.000,00

b)dokonywanie zmian w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania Gminy Zdzieszowice

35.000,00

c)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 5.000,00
d)ogłoszenia w prasie 2.000,00

750 Administracja publiczna 4.980.297,00

75011 urzędy wojewódzkie 121.277,00

Wydatki bieżące-zadania zlecone 121.277,00
w tym:
1 )wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 121.277,00

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:

121.277,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 101.369,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 17.425,00

4120 składki na Fundusz Pracy 2.483,00
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75022 Rada Miasta 307.000,00

Wydatki bieżące 307.000,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 12.000,00

l)wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 
-wydatki związane z utrzymaniem 

i działalnością Rady Miejskiej

12.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

4300 zakup usług pozostałych 4.000,00

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

2.000,00 i

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 295.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
\diety \

295.000,00

75023 Urząd Miasta 4.425.020,00

Wydatki bieżące 4.380.020,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.357.020,00

4010

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

3.656.120.00

2.744.970.00 (

4040 dodatkowe wynagrodzenie osobowe 258.050,00

4100 wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne 34.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 528.500,00

4120 składki na Fundusz Pracy 72.600,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00

2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700.900,00

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

65.600,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 109.500,00
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4260 zakup energii 84.500,00

4270 zakup usług remontowych 53.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 6.000,00

4300 zakup usług pozostałych 174.500,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej

14.000,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej

15.000,00

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

1.500,00

4410 podróże służbowe krajowe 40.000,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

4430 różne opłaty i składki 30.000,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

63.300,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00

4530 podatek od towarów i usług 10.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

19.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

23.000,00

Wydatki maiątkowe 45.000,00

l.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00
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6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
l)wykonanie podłączenia dwóch rur spustowych do 
kanalizacji deszczowej

40.000,00

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
l)zakup licencji oprogramowania do prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków GEO-INFO 6 
Gamma

5.000,00

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

20.000,00

20.000,00

4210

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup materiałów i wyposażenia

20.000,00

1.000,00

(

4300 zakup usług pozostałych 17.000,00

4430 różne opłaty i składki 2.000,00

75095 pozostała działalność 107.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

107.000. 00

107.000. 00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

107.000,00

(

4210 zakup materiałów i wyposażenia
1.zakup m.in.: wyżywienia -  kontakty partnerskie

2.000,00

4300 zakup usług pozostałych
1 .m.in. hotele, wyżywienie gości -umowy
partnerskie

2.000,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

4430 różne opłaty i składki
1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, 
Kraina Św. Anny oraz Związek Międzygminny 
„Czysty Region”.

101.000,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

2.809,00
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75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

2.809,00

4010

Wydatki bieżące- zadania zlecone
( prowadzenie rejestru wyborców) 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

2.809.00

2.809.00
2.809.00

2.349.00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 403,00

4120 składki na Fundusz Pracy 57,00

752 Obrona narodowa 1.000,00

75212 pozostałe wydatki obronne 1.000,00

Wydatki bieżące -  zadanie zlecone 1.000,00

1.000,00
1.000,00

600,004300

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług pozostałych

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

400,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 238.530,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 228.530,00

Wydatki bieżące 180.600,00

165.600,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

4110

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
składki na ubezpieczenie społeczne

42.700,00

600,00

4120 składki na Fundusz Pracy 100,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 42.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

122.900,00
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00

4260 zakup energii 65.000,00

4270 zakup usług remontowych 4.000,00

4300 zakup usług pozostałych 10.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej

1.900,00

4430 różne opłaty i składki 17.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
\ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu

15.000,00
(

szkoleń lub udziału w akcjach/

Wydatki maiatkowe 47.930,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.930,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.930,00

1 )Fundusz Sołecki wsi Krępna -  budowa budynku 23.338,00
wielofunkcyjnego w Krępnej- „wykonanie 
zagospodarowania terenu wokół budynku 
wielofunkcyjnego”.
2)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice -  budowa 
budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- 
„ wymiana stolarki okiennej, doposażenie 
pomieszczeń szatni w grzejniki gazowe

24.592,00

i

75414 Obrona cywilna 2.000,00

Wydatki bieżące 2.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2.000,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.000,00

zadania własne 2.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4260 zakup energii 700,00

4300 zakup usług pozostałych 1.000,00

75495 pozostała działalność 8.000,00
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4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup materiałów i wyposażenia 
-m.in.doposażenie magazynu przeciwpowodziowego

8.000,00

8.000,00
8.000,00

5.000,00

4260 zakup energii 
( monitoring m iasta)

3.000,00

757 Obsługa długu publicznego 810.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek j.s.t.
Wydatki bieżące

60.000,00

60.000,00

8110

w tym:
1 .Obsługa długu j.s.t
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t
kredytów -  odsetki od kredytu zaciągniętego w
201 lr.na wykonanie „ przebudowy drogi łączącej
Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul.
Waryńskiego”.

60.000,00
60.000,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego 
Wydatki bieżące

750.000. 00

750.000. 00

8020

w tym:
1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jst, przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 
-zgodnie z podpisaną umową poręczenia z 
4.02.201 lr.

750.000. 00

750.000. 00

758 Różne rozliczenia 219.480,00

75818 rezerwy ogólne i celowe 
w tym:
Wydatki bieżące

219.480.00

219.480.00

4810

w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 
rezerwy 
w tym:
1.rezerwa ogólna

219.480.00
219.480.00

219.480.00

126.980.00
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2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację 
zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu 
kryzysowym

92.500,00

801 Oświata i wychowanie 21.322.799,00

80101 szkoły podstawowe 9.618.300,00

Wydatki bieżące 9.618.300,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 9.435.150,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 8.083.670,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N - 5.348.400 zł

6.252.300,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 500.600,00 (

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.168.730,00

4120 składki na Fundusz Pracy 160.540,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym

1.351.480,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 173.700,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 1.440,00

4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 14.770,00

4260 zakup energii 409.470,00 (

4270 zakup usług remontowych 34.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 19.250,00

4300 zakup usług pozostałych 127.680,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3.140,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

10.440,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

900,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

102.800,00
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4410 podróże służbowe krajowe 2.800,00

4430 różne opłaty i składki 21.300,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

423.090,00

4480 podatek od nieruchomości 3.900,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2.800,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 183.150,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

165.350,00

3240 stypendia dla uczniów 17.800,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 311.500,00

Wydatki bieżące 311.500,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 298.700,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 279.720,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 162.900 zł

214.800,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.130,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 42.810,00

4120 składki na Fundusz Pracy 5.980,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

18.980,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.900,00

4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.600,00

4270 zakup usług remontowych 300,00

4280 zakup usług zdrowotnych 350,00

4300 zakup usług pozostałych 100,00

4410 podróże służbowe krajowe 50,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 11.680,00
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socjalnych

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.800,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

12.800,00

80104 Przedszkola 5.309.700,00

Wydatki bieżące 5.309.700,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 4.935.200,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3.914.950,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 1.885.700 zł

3.040.000,00 (

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 237.000,00

4110 składka na ubezpieczenie społeczne 554.500,00

4120 składki na Fundusz Pracy 78.900,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 4.550,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

1.020.250,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

1.000,00

4210 zakupu materiałów i wyposażenia 91.000,00
(

4220 zakup środków żywności 283.400,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 550,00

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek

8.220,00

4260 zakup energii 236.550,00

4270 zakup usług remontowych 60.500,00

4280 zakup usług zdrowotnych 6.400,00

4300 zakup usług pozostałych 78.600,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.200,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.900,00
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świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

850,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

23.750,00

4410 podróże służbowe krajowe 950,00

4430 różne opłaty i składki 6.200,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

206.580,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2.400,00

2.dotacja na zadania bieżące 345.000,00

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 
-dotacja dla niepublicznego przedszkola 
prowadzonego przez siostry zakonne

345.000,00

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.500,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

29.500,00

80110 Gimnazja 4.805.300,00

Wydatki bieżące 4.805.300,00
w tym:
1 .wydatki j ednostek budżetowych, w tym na : 4.790.000,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3.882.300,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 2.352.200 zł

3.005.800,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 253.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 551.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy 71.500,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00
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2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym

907.700,00

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.100,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 500,00

4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.000,00

4260 zakup energii 431.000,00

4270 zakup usług remontowych 24.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00 (

4300 zakup usług pozostałych 160.000,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.700,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej

1.100,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

3.500,00

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

200,00
(

4410 podróże służbowe krajowe 5.000,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 500,00

4430 różne opłaty i składki 20.000,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

182.300,00

4480 podatek od nieruchomości 4.200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

4.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.300,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 10.300,00
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wynagrodzeń

3240 stypendia dla uczniów 5.000,00

80113 dowożenie uczniów do szkół 85.000,00

Wydatki bieżące 85.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

85.000. 00
85.000. 00

4300 zakup usług pozostałych 85.000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół
Wydatki bieżące

971.650.00

971.650.00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 968.350,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 862.750,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 681.050,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.800,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 117.500,00

4120 składki na Fundusz Pracy 11.200,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.200,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

105.600,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 37.900,00

4260 zakup energii 6.500,00

4270 zakup usług remontowych 1.200,00

4280 zakup usług zdrowotnych 1.100,00

4300 zakup usług pozostałych 26.400,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

3.300,00
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telefonicznej

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

100,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

4.300,00

4410 podróże służbowe krajowe 2.800,00

4430 różne opłaty i składki 500,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

15.400,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

3.500,00 .(

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń

3.300,00

80145 komisje egzaminacyjne 3.200,00

Wydatki bieżące 
w tym:

3.200,00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3.200,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3.000,00
(

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

200,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.884,00

Wydatki bieżące 98.884,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 68.919,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

68.919,00

4300 Zakup usług pozostałych 28.900,00

4410 podróże służbowe krajowe 10.719,00
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4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

29.300,00

2.dotacje na zadania bieżące, w tym: 29.965,00

2330 dotacja celowa dla samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień ( umów ) między j.s.t.
1.dotacja na realizację zadania „Organizowanie 
wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez gminę.

29.965,00

80195 pozostała działalność 119.265,00

Wydatki bieżące 115.265,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 43.300,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 43.300,00

wynagrodzenie osobowe pracowników 
( 30 % naliczonego funduszu nagród dla

43.300,00

4010 nauczycieli do dyspozycji Burmistrza )

2.wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 .pkt 2 i 3 w 
części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego-realizacja Projektu: Droga 
do sukcesu w gminie Zdzieszowice w ramach 
Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - cyfra „7”- środki 
europejskie; cyfra „9”- środki z budżetu państwa, 
w tym:

71.965,00

4177 wynagrodzenia bezosobowe 36.720,00

4179 wynagrodzenia bezosobowe 6.480,00

4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24.450,00

4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.315,00

Wydatki majątkowe 4.000,00
1.Inwestycje i zakup inwestycyjne 4.000,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3, w 
części związane z realizacją zadań j.s.t -  realizacja

4.000,00
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Projektu: Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice 
w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - cyfra „7”- środki 
europejskie; cyfra „9”- środki z budżetu państwa, 
w tym:

6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

3.400,00

6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

600,00

851 Ochrona zdrowia 301.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 2.680,00

Wydatki bieżące 
w tym:

2.680,00 (

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2.680,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 500,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 500,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.180,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4300 zakup usług pozostałych 1.680,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 298.320,00

Wydatki bieżące 298.320,00 (

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 276.320,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 227.250,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 151.500,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.450,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 31.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy 4.300,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00

2) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

49.070,00
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

4260 zakup energii 9.990,00

4270 zakup usług remontowych 500,00

4280 zakup usług zdrowotnych 200,00

4300 zakup usług pozostałych 10.000,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

1.000,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

15.000,00

4410 podróże służbowe krajowe 500,00

4430 różne opłaty i składki 2.000,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

4.380,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.500,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.000,00

852 Pomoc społeczna 4.344.300,00

85203 Ośrodki wsparcia 175.550,00

Wydatki bieżące 175.550,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 174.750,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 90.250,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 67.200,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13.000,00
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4120 składki na Fundusz pracy 1.850,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

84.500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.070,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 100,00

4260 zakup energii 44.700,00

4270 zakup usług remontowych 1.500,00

4280 zakup usług zdrowotnych 130,00 (

4300 zakup usług pozostałych 9.250,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 760,00

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej

860,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

600,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

12.790,00

4410 podróże służbowe krajowe 800,00
i

4430 różne opłaty i składki 600,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2.740,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

600,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00

85204 rodziny zastępcze 38.000,00

Wydatki bieżące 38.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 38.000,00
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4330

1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

38.000. 00

38.000. 00

85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

10.390,00

Wydatki bieżące 10.390,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 10.390,00

ljwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 6.590,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 950,00

4120 składki na Fundusz Pracy 140,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

3.800,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

4300 zakup usług pozostałych 300,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.500,00

85206 wspieranie rodziny 34.610,00

Wydatki bieżące 34.610,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 31.010,00

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 27.280,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 22.800,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.930,00

4120 składki na Fundusz pracy 550,00

4440

2}wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.730,00

830,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2.900,00
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2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,00

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00

3110 świadczenia społeczne 3.000,00

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

2.001.000,00

społecznego 
Wydatki bieżące 2.001.000,00
w tym:
1 .wydatki j ednostek budżetowych, w tym : 82.946,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.646,00
w tym
a)zadania zlecone, w tym: 67.646,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 35.592,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.372,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 
w tym:

27.719,00

1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z 6.719,00
wynagrodzenia pracowników
2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające świadczenia rodzinne

21.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy 963,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

15.300,00
1

a)środki z dotacji na zadania zlecone: 11.300,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.753,00

4300 zakup usług pozostałych 4.000,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 310,00

4410 podróże służbowe krajowe 500,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.377,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.360,00
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b)środki własne : 4.000,00

4560 odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości

4.000,00

2.dotacja na zadania bieżące 
a)środki w łasne:

15.000. 00
15.000. 00

2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości

15.000,00

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1.903.054,00

a)środki z dotacji na zadania zlecone 1.903.054,00

3110 świadczenia społeczne 1.903.054,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej,niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrach integracji społecznej.

14.650,00

Wydatki bieżące 14.650.00

14.350.00
14.350.00

14.250.00

2.000,00
12.250.00

4130

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w tym:
ajzadania zlecone
bjzadania własne (dotacja z UW- 11.000 zł)

4560 odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 
a)środki własne

100,00

2.dotacja na zadania bieżące 
a)środki własne :

300,00

2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości

300,00

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

703.000,00

Wydatki bieżące ( środki z UW- 126.000 zł) 703.000,00
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w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 371.800,00
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań.

371.800,00

4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

2 .000,00

4330 zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego-opłata za pobyt wDPS

369.600,00

4560 odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości

200,00

2.dotacja na zadania bieżące 
a)środki w łasne:

1.500,00

2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości

1.500,00 {

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 329.700,00

3110 świadczenia społeczne 
w tym: środki z UW -  126.000 zł

329.700,00

85215 dodatki mieszkaniowe 310.000,00

Wydatki bieżące 310.000,00
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na : 300,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

300,00
(
K

4300 zakup usług pozostałych 300,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym 309.700,00

3110 świadczenia społeczne 309.700,00

85216 zasiłki stałe 126.640,00

Wydatki bieżące ( środki z UW 97.000 zł) 126.640,00
w tym:
l.świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.640,00

3110 świadczenia społeczne 125.640,00

2.dotacja na zadania bieżące 1.000,00
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2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości

1.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 783.460,00

Wydatki bieżące ( środki z UW 172.000 zł) 783.460,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 777.560,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 641.900,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 500.000,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.900,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 91.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy 13.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

135.660,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.800,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 50,00

4270 zakup usług remontowych 1.800,00

4280 zakup usług zdrowotnych 750,00

4300 zakup usług pozostałych 51.080,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 620,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

4.300,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

19.560,00

4410 podróże służbowe krajowe 4.500,00

4430 różne opłaty i składki 4.500,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

17.900,00
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4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

7.800,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.900,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.900,00

85226 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3.700,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki j ednostek budżetowych

3.700.00

3.700.00

4330

1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

3.700.00

3.700.00
(

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

41.550,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
1 )wynagrodzenia i składki od nich naliczane

41.550.00

41.550.00
41.550.00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 
w tym:
a) zadania zlecone
b) zadania własne

5.950.00

2.850.00
3.100.00 i

4120 składki na Fundusz Pracy 
w tym:

a) zadania zlecone
b) zadania własne

850.00

400.00
450.00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 
w tym:
a) zadania zlecone
b) zadania własne

34.750.00

16.750.00 
18.000,00

85295 pozostała działalność 101.750,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

101.750.00

101.750.00
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3110 świadczenia społeczne 101.000,00

1 .prace społecznie użytecznie 10.000,00

2.dofinansowanie ze środków UW dożywiania 
uczniów-realizacja programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”.

91.000,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
-prace społecznie użytecznie

750,00

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 983.100,00

85305 Żłobki 923.100,00

Wydatki bieżące 916.600,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 912.100,00

4010

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

691.800.00

540.500.00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.100,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 94.400,00

4120 składki na Fundusz Pracy 13.200,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00

2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 220.300,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.750,00

4220 zakup środków żywności 39.000,00

4230 zakup leków i wyrobów medycznych 800,00

4260 zakup energii 68.800,00

4270 zakup usług remontowych 17.400,00

4280 zakup usług zdrowotnych 1.100,00

4300 zakup usług pozostałych 26.500,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00
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4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej

2.200,00

4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00

4430 różne opłaty i składki 2.050,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

20.100,00

4480 podatek od nieruchomości 4.300,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500,00

4700 szklenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2.000,00

(

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

4.500,00

Wydatki maiatkowe 6.500,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych
l)zakup zmywarko-wyparzacza gastronomicznego

6.500,00

85395 pozostała działalność 60.000,00
(

Wydatki bieżące 
w tym:

60.000,00

1.dotacje na zadania bieżące 
w tym:

45.000,00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

25.000,00

stowarzyszeniom n a :
1.działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych w ramach świetlic 
środowiskowych poprzez : organizację czasu 
wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne -  
konkurs ofert

15.000,00

2. rozwój form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych: imprezy integrujące, 
rehabilitacja -konkurs ofert.

10.000,00

2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 20.000,00
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dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
1.dotacje n a : wykonanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych 
osobom starszym i chorym”.- konkurs

2.wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.l okt.2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jst., w tym:

15.000,00

1 )wkład własny -  na realizację projektu 
systemowego pn. ’’Podnoszenie kwalifikacj i klientów 
MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15.000,00

3110 świadczenia społeczne 15.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 405.500,00

85401 świetlice szkolne 331.200,00

Wydatki bieżące 331.200,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 330.330,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 308.730,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 239.200 zł

239.200,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.720,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 44.550,00

4120 składki na Fundusz Pracy 6.260,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

21.600,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.230,00

4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 940,00

4270 zakup usług remontowych 310,00

4280 zakup usług zdrowotnych 160,00

4300 zakup usług pozostałych 150,00

4410 podróże służbowe krajowe 100,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

16.710,00
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2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 870,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

870,00

85415 pomoc materialna dla uczniów 72.300,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych

72.300.00

72.300.00

3240 stypendia dla uczniów 68.300,00

3260 inne formy pomocy dla uczniów 4.000,00

85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000,00
i

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

1.000,00

1.000,00
1.000,00

4410 podróże służbowe krajowe 200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

800,00

85495 pozostała działalność 1.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

1.000,00

1.000,00

(

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1.000,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
( 30 % naliczonego fundusz nagród dla nauczycieli 
do dyspozycji Burmistrza )

1.000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 3.662.119,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.072.300,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki j ednostek budżetowych, w tym na :

1.072.300.00

1.072.300.00
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4260

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup energii 
-dopłata do ceny wody

1.072.300,00

270.000,00

4300 zakup usług pozostałych 
1.dopłata do ceny kanalizacji

802.300,00

90003 oczyszczanie miast i wsi 562.700,00

Wydatki bieżące 562.700.00

562.700.00
562.700.00

2.000,004210

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup materiałów i wyposażenia

4300 zakup usług pozostałych 
w tym:
1 .oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie
2. wywóz śmieci ( OŚiGW)
3. wywóz odpadów wielkogabarytowych(OŚiGW)
4. sprzątanie terenów wokół pojemników na 
selektywną zbiórkę odpadów z terenu gm.Zdz-ce 
(OŚiGW)
5.1ikwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)
6. odśnieżanie

560.700.00

272.700.00
40.000. 00
30.000. 00
23.000. 00

15.000. 00
180.000. 00

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 160.000,00

Wydatki bieżące 160.000,00

4300

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług pozostałych 
-utrzymanie zieleni (OŚiGW )

160.000,00
160.000,00

160.000,00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 227.000,00

Wydatki majątkowe 227.000,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 227.000,00

6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
l)dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza ( OŚiGW )

227.000. 00

177.000. 00
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2)dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 
demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem 
elementów zawierających azbest ( OSiGW)

50.000,00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 711.500,00

Wydatki bieżące 711.500,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 711.500,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

711.500,00

4260 zakup energii 520.000,00

4270 zakup usług remontowych 164.500,00

1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie) 69.000,00 (
2.konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie) 75.500,00
3.remont zniszczonego oświetlenia 20.000,00

4300 zakup usług pozostałych 14.000,00

1.montaż iluminacji świątecznych w gminie 12.000,00
2.m.in.:ogłoszenia, nadzory 2.000,00

4430 różne opłaty i składki
-ubezpieczenie mienia -  oświetlenia od kradzieży 
i dewastacji

13.000,00

90095 pozostała działalność 928.619,00

Wydatki bieżące 411.272,00 (
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 411.272,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

411.272,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 85.772,00

1 .środki do dyspozycji SM 36.000,00
2.zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych 5.000,00
3.zakup choinki 2.500,00
4.zakup nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW) 40.000,00
5.zakup karmy dla kotów wolnożyjących 2.000,00
6.Fundusz Sołecki wsi Żyrowa -  zakup środków 
impregnujących do konserwacji

272,00

4260 zakup energii
1.utrzymanie m.in.: fontanny

3.000,00
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4270 zakup usług remontowych 100.000,00

1.różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic 
oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń

20.000,00

zabawowych
2.remont przepustów i mostów( OŚiGW) 60.000,00
3.remont kanalizacji deszczowej w gminie 
Zdzieszowice

20.000,00

4300 zakup usług pozostałych 204.500,00

1 .wyczyszczenie grobów i ich wystrój 1.500,00
2.wykonanie znaków drogowych poziomych i 
pionowych na jezdniach

20.000,00

3.interwencyjne wyłapywanie zwierząt 
stanowiących zagrożenie -  współpraca ze 
schroniskiem dla zwierząt

16.000,00

4.wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt 3.000,00
5.zapobieganie bezdomności zwierząt oraz 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętą (m.in.: 
leczenie, sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt)

8.000,00

ó.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW) 52.000,00
7.nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (OŚiGW)

14.000,00

8.opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci 
gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka

23.000,00

9.pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków 3.000,00
10.wykonanie tablic z nazwami ulic 15.000,00
11 .opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy 
Zdzieszowice

15.000,00

12.bieżąca obsługa techniczna fontanny w Parku 
Miejskim w Zdzieszowicach

4.000,00

13.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie 
Zdzieszowice

30.000,00

4430 różne opłaty i składki 
- m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od 
zdarzeń losowych

8.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego
-m.in.:opłata za korzystanie ze środowiska

10.000,00

Wydatki majątkowe 517.347,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 517.347,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517.347,00
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1 .Fundusz Sołecki wsi Rozwadza -  
zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w 
zakresie małej architektury
2 .Fundusz Sołecki wsi Żyrowa -  „budowa parkingu 
w rejonie ul. Ogrodowej”.
3. Fundusz Sołecki wsi Jasiona -  „wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw w Jasionej”.
4. Rewitalizacja Parku Miejskiego ( OŚiGW )
5. wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej -  
odnoga ul. Fabrycznej ( posesja nr 15) i ul. Górnej 
( posesja Nr 1) - OŚiGW

24.592.00

24.000. 00

14.755.00

300.000. 00
154.000. 00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 1.744.700,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.097.000,00
/

2480

Wydatki bieżące: 
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury -  MGOKSiR

1.097.000. 00

1.097.000. 00
1.097.000. 00

(

92116 Biblioteki 647.700,00

2480

Wydatki bieżące: 
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

618.700.00

618.700.00
618.700.00

Wydatki maiatkowe 29.000,00 (

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.000,00

6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 
-dotacja na zakup serwera i ksera

29.000,00

926 Kultura fizyczna 2.022.100,00

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 980.100,00

Wydatki bieżące: 980.100,00
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące 980.100,00
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2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury -  MGOKSiR

980.100,00

92695 pozostała działalność 1.042.000,00

Wydatki bieżące: 
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące, w tym:

922.000. 00

922.000. 00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom n a :

922.000,00

1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury 
fizycznej - konkurs ofert.
2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu 
na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs ofert.

7.000,00

915.000,00

Wydatki majątkowe 120.000,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,00

l)przebudowa boiska sportowego w Krępnej 120.000,00

Ogółem wydatki
w tym:
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

45.091.761.00

41.555.737.00
3.536.024.00

Zdzieszowice 2013-01-18

BURMISTRZ 
Dieter Przewdzing
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Z m ian an a  18.01.2013r.
U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2013r.

Podstaw ą do opracowania projektu budżetu M iasta i Gminy Zdzieszowice 
na 2013r. były dane z wykonania dochodów  i wydatków  za 9 m iesięcy 2012r., 
przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu 
państw a na 2 0 13r., m ające w pływ na budżet gminy.

D O C H O D Y

Ogółem  plan dochodów na 2 0 13r. został ustalony na łączną kw otę : 42.485.893 z ł . , 
w  tym:
1. dochody b ieżące-4 0 .4 5 0 .3 9 3  zł
2. dochody m ajątkow e-2 .0 3 5 .5 0 0  zł.

W  planie budżetu na 2013r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu 
adm inistracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji 
zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanym i przez 
W ojewodę Opolskiego oraz przez K rajow e Biuro W yborcze-D elegaturę w  Opolu, 
w  tym  :
1. na realizację zadań z zakresu adm inistracji rządowej zleconych 
gm inie otrzymamy dotację w  wysokości 2.129.086 zł.,
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy -  497.000 zł.

W ysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i rów now ażącą 
przyjęto zgodnie z pism em  M inistra Finansów.
Część równoważąca subwencji na 2 0 13r. została ustalona na kwotę : 119.837 zł i uległa 
zwiększeniu w  stosunku do roku bieżącego o kwotę : 18.384 z ł , oraz część oświatowa 
subwencji na 2013r. uległa zm niejszeniu o 80.848 zł. i wynosi 10.356.298 zł.

Planowane udziały gminy w  podatku dochodowym  od osób fizycznych zostały 
przyjęte zgodnie z naszym  w y liczen iem , gdyż kw ota ustalona przez M inistra Finansów 
je st zaw yżona o 396.337 zł. W edług naszych wyliczeń ustalony plan na 2012r. może zostać 
niewykonany. M inister Finansów ustalając kwotę udziałów założył w zrost udziałów  o 1,9% 
ale nie od kwoty planu po dokonanej korekcie tylko od kwoty planu z przed korekty. 
U stalona kwota udziałów z w /w  tytułu nie m a charakteru dyrektywnego, a jedynie 
informacyjno-szacunkowy, poniew aż dochody podatkowe planow ane są w  budżecie 
państw a na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów  m oże ulec 
zw iększeniu lub zm niejszeniu, M inister Finansów  ani my nie m am y na to 
bezpośredniego w pływu . W  zw iązku z pow yższym  , faktyczne dochody gminy m ogą 
być zatem  w iększe lub m niejsze od w ielkości wyżej wymienionych.

W  2013 r. w ielkość udziału w e w pływ ach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem  art.89, ustaw y o 
dochodach jednostek sam orządu terytorialnego i wynosić będzie 37,42 %.



Projekt budżetu na  2013r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem  M inistra 
Finansów z dnia 2 m arca 2010r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , 
wydatków , przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych -D z .U  N r 38, poz.207z póź. zm.

Powyższy projekt został opracowany w  pełnych złotych, po stronie dochodów 
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem  na dochody bieżące i 
dochody m ają tkow e, natom iast po stronie wydatków  w edług pełnej szczegółowości 
klasyfikacj i budżetowej z wyodrębnieniem:
1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem  szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych z w yszczególnieniem  między innym i ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wy datków m ajątkowych, z uwzględnieniem  szczegółowości z art.236 ust.4 ustaw y o 
finansach publicznych z wyszczególnieniem  nazw  inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2013r. został uchw alony w  następujących kw otach :

plan dochodów - 42.485.893 zł

plan przychodów - 2.860.900 zł

plan rozchodów - 255.032 zł

plan wydatków - 45.091.761 zł

-pow stały  deficyt w  kwocie 2.605.868 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu
lat ubiegłych i wolnych środków.

W zrost poszczególnych grup dochodów je st następujący :

1. wpływy z tytułu dzierżawy składników m ają tkow ych , z tytułu przekształcenia 
praw a w ieczystego użytkowania w  praw o własności, w pływy z opłaty za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży m ienia kom unalnego 
przyjęto na podstaw ie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki 
N ieruchom ościam i,Rolnictwa i Leśnictwa.

2. dochody z tytułu w yżyw ien ia , opłat stałych przyjęto na podstawie planów 
sporządzonych przez dyrektorów przedszkoli i kierow nika żłobka.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezw oleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przyjęto na podstawie w yliczenia sporządzonego przez pracownika 
Referatu Infrastruktury i Ochrony Ś rodow iska , zajm ującego się w  \ w  
sprawami.

4. dochody na 2 0 1 3 rw  stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 z tytułu 
podatku od nieruchom ości od osób praw nych zaplanowano w yższe o 3,7% natom iast 
od osób fizycznych o 4,1 %. Stawki podatkow e w zrosły średnio o 4%. Zaproponowany 
w zrost staw ek podatkow ych na 2013r.został uchw ałą Rady M iejskiej przyjęty na sesji 27 
listopada 2012r.
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5. zaproponowano o 4 % wzrost stawek na2013r. podatku od środków transportowych 
oraz podatku rolnego.
Zaproponowany w zrost stawek podatkowych na 2013r.został uchw ałą R ady Miejskiej 
przyjęty na sesji 27 listopada 2012r.

6. stawkę podatku leśnego na 2 0 13r. przyjęto zgodnie z w yliczeniem  Prezesa GUS, uległa 
ona m inim alnem u zm niejszeniu w  stosunku do roku 2 0 12r. i wynosi 41,01 zł za ha lasu.

7. dochody z tytułu najm u lokali m ieszkaniowej oraz lokali użytkowych na 2013r., które do 
końca 2012r. są realizowane przez zakład budżetowy zostały przyjęte na podstawie 
w yliczenia sporządzonego przez D yrektora Zakładu.

8. pozostałe dochody przyjęto na poziom ie przewidywanego w ykonania w  2012r. 
z pow odu nie planow ania ich w z ro s tu .

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2013r. ustalono na kwotę : 45.091.761 zł., w  tym:
-w ydatk i b ieżące-4 1 .5 5 5 .7 3 7 zł
- w ydatki m ajątkowe -  3.536.024 zł, co stanowi 7,84 %  planu wydatków  ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić w szystkich zgłoszonych potrzeb.

Przy konstrukcji projektu budżetu w  pierwszej kolejności zabezpieczono środki 
na płace i pochodne od p ła c , środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, 

świetlic, żłobka, Rady M iejskiej , Urzędu, instytucji kultury, opieki społecznej, 
ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie m iasta i wsi, zieleń w  mieście i gminie, 
oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do w ykonania rem onty 
i inwestycje. W  2013r. nie przewiduje się żadnych podw yżek płac. Z powodu 
ograniczonych środków  założono tylko w zrost o ok. 2,7 % wydatków na zakup e n e rg ii. 
Odpis na zakładow y fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki pozostawiono na 

poziom ie roku 2012.

N akłady finansowe na zadania w  poszczególnych działach przedstaw iają się 
następująco :

010 -  Rolnictwo i łowiectwo

N a zadania w  zakresie rolnictw a przeznaczono kwotę : 110.000 zł.
Zabezpieczono środki w  kwocie 5.000 zł na rzecz Izby Rolniczej w  wysokości 2 %  
uzyskanych w pływ ów  z podatku rolnego oraz na czyszczenie i w ykaszanie rowów 
m elioracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono
105.000 zł.

600 -  Transport i łączność

N a bieżące rem onty dróg gm innych przeznaczono 282.000 zł.
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N akłady na remonty cząstkowe dróg w zrosły o 230%. Ograniczone środki w  2012r. 
spow odow ały , iż nie było m ożliwe zrealizowanie wszystkich potrzeb rem ontowych, a 
jedynie wybrane. D latego też w  roku 2013 konieczne je s t radykalne zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na rem onty cząstkowe ze w zględu na pogarszający się stan infrastruktury 
drogowej oraz brak nakładów inwestycyjnych na gruntowne m odernizacje dróg.

Nakłady na remonty chodników w  m ieście i gm inie wzrosły o 20 % w  stosunku do roku 
2012 .Pozwoli to na wykonanie w szystkich powstałych awarii.

N a naprawy awaryjne dróg zaplanowano 65.000 zł. Pod koniec 201 lr. oraz w  roku obecnym 
stwierdzono kilka awarii dróg, które w ym agają podjęcia dalszych działań, są to :
1. ul. Górna na wysokości bloku nr 14 w  Zdzieszowicach,
2. ul. Pokoju ( przed skrzyżowaniem  z ul. Górną) w  Zdzieszowicach,
3 .ul. Graniczna w  Zdzieszowicach,
4.ul. K atowicka w  Zdzieszowicach.
N iestety środki finansowe jak ie  są do dyspozycji nie pozw alają na podjęcie 
natychm iastowych działań naprawczych. K onieczne jest w ięc radykalne zwiększenie 
środków w  budżecie na 2013r. na ten cel tak aby móc prowadzić w łaściw ą działalność w  tym 
zakresie.
Zaplanowano też 25.000 zł na odtworzenie nawierzchni asfaltowej po usuniętych awariach 
w  m iesiącu listopadzie i grudniu br.

N a wydatki m ajątkowe w  rozdz.60016 zaplanowano 1.600.000 zł z przeznaczeniem  na 
realizację 2 zadań:
-wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w  Zdzieszowicach, w  bieżącym  roku 
wykonywany jest projekt,
-zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. M yśliw ca od ul. K. M iarki do w yjazdu ze sklepu 
„Biedronka” oraz łącznika pom iędzy Chopina i Osadników, w  ubiegłym  roku wykonano 
projekt, złożony został też w niosek do O polskiego Urzędu W ojewódzkiego o 
dofinansowanie w  ram ach „ N arodow ego Program u Przebudowy D róg Lokalnych-Etap II- 
Bezpieczeństwo-Dostępność -R ozw ój” .

Zabezpieczono również środki w  wysokości 30.000 zł na: nadzory, ogłoszenia, okresowe 
przeglądy dróg oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na 
drogach i chodnikach w  gminie.

W  rozdz.60017 -  drogi wewnętrzne zaplanowano środki na :
1 .wydatki bieżące z przeznaczeniem  na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody pow stałe na drogach w ewnętrznych w  gminie w  w ysokości 5.000 zł
2. zaplanowano 31.630 zł na wykonanie w yroku Sądu Okręgowego w  Opolu przyznający 
zapłatę przez gminę odszkodowania w raz należnym i odsetkami ustaw ow ym i rolnikowi za 
doznaną szkodę ,ze w zględu na zły stan nawierzchni drogi.
3. w y datki majątkowe zaplanowano 909.247 zł z przeznaczeniem  n a :
-ułożenie koryt betonowych z kratą przelew ow ą na drodze transportu rolnego wzdłuż 
nadleśnictwa -  III etap, w  ram ach Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka,
-uzbrojenie odnogi ulicy Góry Św. Anny oraz ulicy Pionierów w  Zdzieszowicach.
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Zaplanow ano w rozdz.60095 10.000 zł na rem onty przystanków w  gm inie oraz 
zabezpieczono 15.000 zł na ubezpieczenie m ienia -  przystanków oraz na opłaty za zajęcie 
pasa drogowego.
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w  2013 r. zadań rem ontow ych, 
zadań inwestycyjnych przedstawiono w  załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

700 -  Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z uchwałą Rady M iejskiej w  sprawie likwidacji zakładu budżetowego z dniem 1 
stycznia 2 0 13r. U rząd M iejski będzie bezpośrednio zajm ował się realizacją zadań z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej oraz najm em  lokali użytkowych.
W  zw iązku z powyższym nakłady finansowe w  dz.700 uległy zw iększeniu w  stosunku do 
roku 2012 o kwotę: 611.710 zł., w  tym  ok. 29.000 zł będą stanowić zobow iązania ZGKiM  
za2012r.
W ykaz planowanych do zakupu w  2013r. gruntów  stanowiący m ateriał inform acyjny do 
projektu budżetu w  załączeniu.

710-Działalność usługowa

N a dokonanie zm ian w  m iejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zdzieszow ice , dokonywanie zmian w  studium  uw arunkowań i kierunków  zagospodarowania 
oraz w ydanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia przeznaczono 80.000 z ł . 
Dokonyw anie zmian w  m iejscowym  planie oraz w  studium podyktow ane są potrzebam i 
w yznaczania nowych terenów pod inwestycje.

750 -  Administracja publiczna

Środki w  formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych przyjęto z zgodnie z w ielkościam i przekazanym i przez W ojewodę 
Opolskiego. Kwota dotacji na 2013r. uległa zm niejszeniu w  stosunku do roku 2012 
o 1.540 zł.

N a działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w  wysokości 307.000 zł.
N ie zaplanowano środków na w zrost diet, gdyż kwota bazowa od której uzależniona jest 
dieta radnego pozostaje na poziom ie 2012r.

N a bieżące utrzymanie U rzędu M iejskiego w  Zdzieszowicach przeznaczono 
kw otę : 4.380.020 zł., w  tym  na zakup usług rem ontowych zaplanowano kw otę 53.000 zł.
W  ram ach tej kwoty planuje się w ykonać m.in: rem ont pokoju Straży M ie jsk ie j, wymianę 
kostki brukowej po wykonanym  zadaniu inw estycyjnym  oraz drobne naprawy i konserwacje. 
Zaplanow ano także środki na wypłatę : 1 odprawy emerytalnej -  24.473 z ł , 5 nagród 
ju b ile u sz o w y c h -33.083 zł i dodatki sp e c ja ln e -  15.000 zł.
Zabezpieczono też środki na w zrost zatrudnienia o 4,75 etatu , w  tym  :
-3/4 e tatu-goniec,
-1 etat -  stanowisko ds. gospodarki odpadam i kom unalnym i,
-3 etaty -  realizacja zadań przyjętych od ZG K iM
W  zw iązku z przyjęciem  od 1 stycznia 2013r. do realizacji zadań od ZG K iM  budżet Urzędu 
uległ zwiększeniu o 267.870 zł.
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N a wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w  wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem  na 
wykonanie podłączenia dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz zakup licencji 
oprogram owania do prowadzenia ewidencji gruntów  i budynków.

Składki na rzecz Związków i S tow arzyszeń, do których należym y będą gminę 
kosztować w  2013 r. 101.000 zł.
W  projekcie budżetu na 2013r. zabezpieczono rów nież środki w  wysokości 26.000 zł 

na wydatki zw iązane z prom ocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanym i 
miastami.

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

Środki w  formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-prow adzenie rejestru wyborców  przyjęto z zgodnie z wielkościami 
przekazanym i przez Krajowe Biuro W yborcze D elegatura w  Opolu. K wota dotacji na ( 
2013r. uległa zm niejszeniu w  porównaniu do roku bieżącego o 46 zł

752 -  Obrona narodowa

Środki w  formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-pozostałe  wydatki obronne, przyjęto z zgodnie z wielkościami 
przekazanym i przez W ojewodę Opolskiego. K w ota dotacji została zmniejszona o 500 zł.

754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

N a bieżące utrzym anie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki 
w  wysokości 180.600 zł.
N a wydatki m ajątkowe zaplanowano środki w  w ysokości 47.930 zł. Są to zadania 
realizowane w  ram ach Funduszu Sołeckiego w si Krępna i Januszkowice. (
Szczegółowe om ówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych 
przedstawiono w  załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

N a zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 2.000 zł

N a bieżące w ydatki w  rozdz.75495 zabezpieczono 8.000 z ł , w  tym  3.000 zł na wydatki 
związane z m onitoringiem  m iasta oraz 5.000 zł zaplanowano na zakup materiałów w  celu 
doposażenia m agazynu przeciwpowodziowego.

757 -  Obsługa długu publicznego

W  projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano środki w  wysokości 60.000 zł na zapłacenie 
odsetek od zaciągniętego w  201 lr. kredytu na w ykonanie zadania o nazwie : „przebudowa 
drogi łączącej Zdzieszowice ze w sią Rozw adza w  ciągu ul. W aryńskiego” .
Zabezpieczono rów nież środki w  wysokości 750.000 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, 
zgodnie podpisana um ow ą poręczenia z dnia 4.02.201 lr.
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758 -  Różne rozliczenia

W  planie budżetu na 2 0 13r. zaplanowano rezerw ę ogólną w  wysokości 126.980 zł. 
co stanowi ok. 0,28 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerw ę celową w  
wysokości 92.500 zł z przeznaczeniem  na realizację zadań zgodnie z  ustaw ą o 
zarządzaniu kryzysowym . Rezerwa celowa stanowi ok. 0,52 %  w ydatków  budżetu, 
pom niejszonych o w ydatki inw estycyjne,w ydatki na wynagrodzenia i pochodne i obsługę 
długu publicznego.

801-O św iata i wychowanie

N a zadania w  zakresie oświaty i wychowania przeznaczono k w o t ę 21.322.799 zł. 
co stanowi 47,3 % całego planu wydatków.
N a bieżące utrzym anie szkół podstawowych zaplanowano środki w  w y so k o śc i: 
9.618.300 zł, w  tym  34.000 zł z przeznaczeniem  na drobne naprawy i konserwacje .

N a bieżące utrzym anie gimnazjum przeznaczono kw otę : 4.805.300 zł.
w  tym  : 24.000 zł na zakup usług rem ontowych z przeznaczeniem  na drobne naprawy i
konserwacje.

N a bieżące utrzym anie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono 
kw otę : 5.276.200 zł., w  tym  na zakup usług rem ontowych w  przedszkolach 
zaplanowano kwotę : 60.500 zł z przeznaczeniem  na wykonanie wym iany lamp, remont 
wentylacji, malowanie, w ym iana skrzyni z głównym w yłącznikiem  instalacji elektrycznej 
oraz drobne naprawy i konserwacje.

Zaplanowano rów nież środki w  wysokości 345.000 zł z przeznaczeniem  na dotację dla 
niepublicznego przedszkola prow adzonego przez siostry zakonne.
N a dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki 
w  wysokości 98.884 zł., w  tym  29.965 zł w  formie dotacji dla sam orządu województwa 
na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w  postaci doradztwa m etodycznego dla 
nauczycieli zatrudnionych w  szkołach prow adzonych przez gm inę” .

D ow ożenie uczniów  do szkół będzie kosztowało gm inę w  2013r. 85.000 zł natomiast 
obsługa finansowa szkół i przedszkoli 999.500 zł.

851 -  Ochrona zdrowia

N a zadania w  zakresie przeciwdziałania alkoholizm owi oraz zw alczania narkomanii 
przeznaczono 301.000 zł.

852 -  Pomoc społeczna

N a zadania w  \w  dziale przeznaczono 4.344.300 zł. co stanowi 9,6 % całego 
planu wydatków, w  tym  175.550 zł na prowadzenie 2 D om ów  Dziennego Pobytu oraz
310.000 zł na w ypłatę dodatków m ieszkaniowych.
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853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

N a bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 916.600 zł oraz 6.500 zł na wydatki 
m ajątkowe z przeznaczeniem  na zakup zm ywarko-wyparzacza gastronom icznego.

W  2013r. planuje się ogłosić konkurs n a : świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom 
starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i m łodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
w  ram ach świetlic środowiskowych oraz rozwój form  pom ocy dla osób 
niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel w  formie dotacji środki w  wysokości 
4 5 .0 0 0 zł.
Zabezpieczono również środki w  w ysokości 15.000 zł jako  wkład w łasny na realizację 
projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji klientów M GOPS, szansą powrotu na 
rynek pracy” w  ram ach Program u O peracyjnego Kapitał Ludzki.

854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

N a utrzym anie świetlic szkolnych przeznaczono 331.200 zł. (

Zabezpieczono również 72.300 zł na pom oc m aterialną dla uczniów.

N a dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki 
w  w ysokości 1.000 zł.

900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

N a realizację zadań w w Y w  dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.662.119 zł 
co stanowi 8 ,1 %  całego planu budżetu , w  tym:
- na wydatki bieżące -  2.917.772 zł,
- na w ydatki m ajątkowe -  744.347 zł.
Z pow odu znacznej podwyżki cen wody i k analizacji, która m iała m iejsce w  2010 i 201 lr. 
zabezpieczono w  projekcie budżetu na 2013r. środki na dopłaty do cen wody i ceny ( 
kanalizacji w  wysokości cen dopłat obowiązujących w  2012 r.. Z  pow odu ograniczonych 
środków zaplanowana w  budżecie na 2013r. kwota na dopłaty w ystarczy tylko na 10 
miesięcy.
Zaplanowano środki w  wysokości 15.000 zł na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energie elektryczną i paliw a gazowe Gminy Zdzieszowice. Powyższy obowiązek 
w ynika z ustawy prawo energetyczne.

N a realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w 
dziale 1.115,000 zł.
Od 2013r. utrzymanie zieleni będzie finansowane ze środków OŚiGW . Środki na utrzymanie 
zieleni zostały zwiększone o 28%.
N a zakup nasadzeń-drzew i krzewów  zabezpieczono środki w  wysokości 40.000 zł. Tak 
znaczny wzrost nakładów wynika z obowiązku realizacji decyzji Starosty Krapkowickiego w 
zakresie nakazów nasadzeń drzew i krzewów  za zgodę na usunięcie innych drzew i krzewów 
oraz zgłaszane potrzeby nasadzeń przez Sam orządy M ieszkańców.
N a w ycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 52.000 zł w  celu w łaściwego 
utrzym ania stanu zadrzewień na terenach komunalnych.
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Ze środków OŚiGW  zaplanowano do realizacji 2 zadania inwestycyjne :
Rew italizacja Parku M iejskiego” -  je s t to dalszy ciąg program u przyw racania należytego 

stanu i funkcji Parku M iejskiego,
-w ykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej -  budowa brakującego odcinka .

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w  2013 r. zadań rem ontow ych i 
inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstaw iono w  załączniku nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego uzasadnienia.

921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
926-K ultura fizyczna

N a działalność domu k u ltu ry , świetlic, klubów  przeznaczono środki w  formie dotacji w  
wysokości 1.097.000 zł. Projekt planu finansowego M GOKSiR w raz z objaśnieniam i w 
załączeniu.

N a działalność bibliotek przeznaczono dotację w  wysokości 647.700 zł., w  tym  :
-dotacja na zadania bieżące -  618.700 zł,
-dotacja na zakupy inwestycyjne : zakup serwera i ksera -  29.000 zł 
Projekt planu finansowego M iGBP w raz objaśnieniam i w  załączeniu.

N a zadania w  zakresie kultury fizycznej i sportu dla M GO K SiR zaplanowano dotację 
na zadania bieżące w  wysokości 980.100 zł.
Projekt planu finansowego M GOKSiR w raz z  objaśnieniami w  załączeniu.

W  2013r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej 
i zaplanowano na ten cel środki w  formie dotacji w  wysokości 7.000 zł oraz zaplanowano 
środki w  wysokości 922.000 zł w  formie dotacji na poprawę w arunków  upraw iania sportu 
na terenie Gminy Zdzieszowice.
Zaplanowano również 120.000 zł na w ydatki m ajątkowe z przeznaczeniem  na kontynuację 
przebudowy boiska sportowego w  Krępnej.

W  projekcie budżetu na 2013r. po stronie dochodów zaplanowano wpływ y związane z 
grom adzeniem  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w  wysokości
820.000 zł natom iast po stronie w ydatków  zaplanowano do realizacji zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w  wysokości 1.220.000 zł.( w ykaz zadań gminy z 
zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2013r. w  załączeniu do niniejszego 
uzasadnienia). Różnicę w  wysokości 400.000 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 
2012.

W 2013 r. w  projekcie budżetu zaplanowano kwotę 4.293.765 zł na dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
W ykaz kw ot dotacji udzielanych z budżetu gm iny stanowi załącznik N r 5 do projektu 
uchwały budżetowej.
Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gm iny przedstaw iono w  załączniku 
nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2013r. na wydatki majątkowe przeznaczono kw otę : 3.536.024 zł



10

co stanowi 7,84%  całego planu wydatków.

W  budżecie gm iny na 2013 rok zaplanowano środki w  kwocie 120.796 zł na realizację 
zadań w  ram ach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchw ałą X X  /  148 /  2012 Rady 
Miejskiej w  Zdzieszowicach z dnia 30 m arca 2012r. w  sprawie w yrażenia zgody na 
wyodrębnienie w  budżecie gm iny środków stanowiących fundusz sołecki. W ykaz jednostek i 
zadań przedstaw ia załącznik N r 6 do projektu uchw ały budżetowej.
W szystkie zadania zaplanowane do realizacji są zadaniam i w łasnym i gminy, służą poprawie 
w arunków życia m ieszkańców i są zgodne ze strategią rozw oju gminy.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały N r L/387/10 Rady M iejskiej w  Zdzieszowicach w 
sprawie określenia trybu prac nad projektem  uchw ały budżetowej w  załączeniu przesyłam  
materiały inform acyjne obejmujące:
-szczegółowy w ykaz zakupu i sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem  num eru działki, 
powierzchni i celu,
-projekty planów  finansowych instytucji kultury,
-wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotow ania projektu uchwały budżetowej na 2013 r. gmina nie zawarła 
um ów o partnerstw ie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2013-01-18

BURM ISTRZ 
D ieter Przewdzing


