
O B J A Ś N I E N I A  
do wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Zdzieszowice za 2012r.

Dochody za 2012r. zostały wykonane w 99,9 % w stosunku do planu, w tym 
dochody bieżące zostały wykonane w 100,08 % natomiast dochody majątkowe 
w 89,20 %.
Decyzjami uprawnionych organów gminy dotyczących obniżenia górnych stawek 

podatków, udzielaj ącyęh ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody 
budżetowe o 2.789.576,63 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki 
udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 2.675.366,98 zł, natomiast skutki udzielonych 
przez Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 114.209,65 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą: 1.715.386,27, co stanowi 3,96% 
należnych dochodów budżetowych w 2012 r. w tym :

1. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości 
wynoszą : 21.472,23 zł.

2. w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości 
wynoszą : 1.693.914,04 zł. w tym :

1) zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego : 983.798,65 zł
2) zaległości w odsetkach wynoszą : 27.954,51 zł

Największe zaległości występują:

1. w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo -  30.533,94 zł, co stanowi 1,8 % zaległości ogółem.

Kwota 23.933,10 zł stanowi zaległość firmy projektowej z Opola, która realizowała 
zadania: „wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na 
podstawie posiadanej koncepcji”.
Egzekucję w tej sprawie prowadzi Komornik Skarbowy w Opolu skąd od 201 lr. nie 
wpłynęła żadna kwota tytułem zaległości. Na kolejne zapytanie o stan realizacji 
postępowania egzekucyjnego Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu poinformował tut. 
Urząd, iż „ w toku postępowania egzekucyjnego podejmował próby zajęć rachunków 
bankowych oraz innych wierzytelności, które okazały się nieskuteczne. Poborca skarbowy 
dokonuje regularnych pobrań należności u zobowiązanego, jednakże uzyskiwane kwoty 
przekazywane są na zaległości uprzywilejowane. Ponadto zobowiązany nie zawarł żadnych 
czynności cywilnoprawnych mogących świadczyć o posiadanym majątku. Tytuł 
wykonawczy zostanie ponownie przydzielony do służby poborcy skarbowego w celu 
ustalenia stanu faktycznego i podjęcia próby przeprowadzenia egzekucji z innych 
składników majątkowych zobowiązanego”.

Od zadłużenia w/w dziale zaległość w odsetkach wynosi: 6.600,84 zł.

2. w dz.700 -  Gospodarka mieszkaniowa -  31.227,94 zł, co stanowi 1,8 % zaległości 
ogółem.



1) W wieczystym użytkowaniu nieruchomości zaległości wynoszą : 2.151,63 zł. Są to 
zaległości 31 osób, na kwotę 545,58 zł wysłano 12 wezwań do zapłaty, z czego na 
dzień 28.02.13r. wpłacono kwotę 22,69 zł, pozostała kwota zaległości tj. 1.606,05 zł jest 
w trakcie wyjaśniania ( zgon, zmiana miejsca pobytu, wyjazd za granicę).

2) W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą: 10.874,71 zł. Są to zaległości 9 osób. 
Na kwotę 1.411,34 zł wydano sądowe nakazy zapłaty , na kwotę 1.209,55 zł zostały do 
dłużników wysłane wezwania do zapłaty, z tego do dnia 28.02.2013r.wpłacono kwotę 
214,18 zł. Na kwotę 8.253,82 zł egzekucja okazała się bezskuteczna i stanowi zaległość 4 
osób. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

3) W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą : 1.543,62 zł i dotyczą 4 osób. Na 
kwotę 1.160,11 zł egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone. Na kwotę 
383,51 zł wysłano wezwania do zapłaty, zaległości zostały uregulowane.

4) sprzedaż mienia komunalnego na raty zaległość wynosi 2.375,69 zł. Kwota 
1.992,45 zł została uregulowana, pozostała kwota tj. 383,24 zł stanowi zaległość osób 
zmarłych.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą: 14.282,29 zł.

3. w dz.750 -  Administracja publiczna -  12.230,03 zł, co stanowi ok.0,7 % zaległości 
ogółem.

Powyższe zaległości występują w mandatach. Na kwotę 5.380,03 zł wystawiono tytuły 
wykonawcze , kwota 330 zł została wpłacona w 2013r. Na kwotę 6.850 zł nastąpił zwrot 
tytułów wykonawczych z powodu bezskutecznej egzekucji( zobowiązany nie zamieszkuje 
pod wskazanym adresem, zastosowane środki egzekucji administracyjnej okazały się 
bezskuteczne). Zwrócone tytuły zostaną ponownie przeanalizowane.

4. w dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-21.242,03 zł, co 
stanowi 1,2 % zaległości ogółem.
Powyższa zaległość stanowi zaległość jednej firmy z tytułu zwłoki za usunięcie usterek 
zawartych w protokole odbioru zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja systemu 
monitoringu”. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach postanowieniem 
z dnia 27.04.20lOr. umorzył wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec bezskutecznej 
egzekucji. W dniu 28.07.2010r. dokonano przelewu z sum depozytowych kwoty 7.713 zł -  
zabezpieczenie z tytułu gwarancji, jako częściową kompensatę niezrealizowanego 
roszczenia wynikającego z wyroku. Po powtórnym, wnikliwym przeanalizowaniu sprawy 
przez Radce Prawnego i określeniu kosztów związanych ze wznowieniem postępowania 
egzekucyjnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu nowego postępowania. Radca Prawny 
zapoznał się z decyzją i przygotowuje dokumenty w tej sprawie.

5. w dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej -  607.054,86 zł, co 
stanowi 35,4 % zaległości ogółem .

l)w rozdz.75601 -  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości
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wynoszą : 21.060,68 zł, co stanowi 1,2 % zaległości ogółem.

Zaległości powyższe występują w podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Są to dochody realizowane przez 
Urząd Skarbowy.

2) w rozdz.75615 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych zaległości wynoszą : 56.406,31 zł, 
co stanowi 3,3 % zaległości ogółem.

Zaległość dotyczy podatku od nieruchomości w kwocie 56.142,19 zł oraz podatku 
rolnym w kwocie 264,12 z ł :
a) na zaległość w podatku rolnym został wystawiony tytuł wykonawczy.
b) na zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 16.274,40 wystawiono tytuły 
wykonawcze, na kwotę 1.034,96 zł komornik zwrócił tytuły z powodu bezskutecznej 
egzekucji, na kwotę 1.109 zł wysłano upomnienie , które zostały zwrócone z adnotacją, 
iż pod wskazanym adresem spółka nie prowadzi działalności., w 2013r. wpłacono 109 zł. 
Kwota 1.327,83 zł dotyczy zaległości spółki, która zawiesiła działalność, brak 
jakichkolwiek środków do egzekucji. Kwota 36.277 zł została zabezpieczona poprzez 
ustanowienie hipoteki przymusowej. Pozostała kwota zaległości w wysokości 10 zł dotyczy 
niedopłat.

3 ) w rozdz.75616-wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadku i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wynoszą :
528.972,56 zł, co stanowi 30,8 % zaległości ogółem.

Największe zaległości występują :

a) w podatku leśnym, rolnym i w podatku od nieruchomości -525.049,51 zł. w tym 
zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą : 517.634,21 zł; w podatku rolnym: 
7.297,53 zł; w podatku leśnym : 117,77 z ł; .
W 2013r.została wpłacona kwota : 46.286,95 zł. ,na kwotę 49.805,51 zł wystawiono 
tytuły wykonawcze, z czego komornik z powodu bezskutecznej egzekucji dokonał 
zwrotu tytułów na kwotę 4.997,30 zł. Na kwotę 31.818,86 zł egzekucja zaległości 
została zawieszona z powodu odwołania się do WSA . Kwota 124.704 zł została odpisana 
w związku z uchyleniem decyzji przez SKO . Na kwotę 7.098 zł został wysłany wniosek 
o założenie hipoteki, na kwotę 31.360 zł został złożony wniosek o odroczenie terminu 
płatności, kwota 20.398,62 została umorzona . Na zaległości w wysokości 198.318 zł 
zostały ustanowione hipoteki. Kwota 6.325,20 stanowi zaległość 1 osoby, wobec której 
egzekucja okazała się bezskuteczna z powodu braku majątku. Pozostałe zaległości tj. 
8.934,37 zł są w trakcie wyjaśniania lub nie do ściągnięcia ( np. ustalanie miejsca 
pobytu, zgon podatnika, podatnik przebywa za granicą, zaległości powstałe w wyniku 
niedopłaty.)

b) w podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 3.273 zł, w 2013r. została 
wpłacona kwota 1.488 z ł , na kwotę 1.785 zł wystawiono tytuły wykonawcze, z czego na 
kwotę 481 zł tytuły zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji.
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c) zaległości z podatków zniesionych oraz należności zahipotekowane ( § 0560 )- 
238,50 zł. ( dotyczy podatku od posiadania psa.)
Na kwotę 175 wystawiono tytuły wykonawcze , które komornik zwrócił z powodu 
bezskutecznej egzekucji. Zaległość na kwotę 63,50 zł przeniesiono do ewidencji zaległości 
zabezpieczonych hipotecznie.

4) rozdz.75619 § 0970 -  zaległość wynosi 615 zł i dotyczy postanowienia w sprawie 
ustalenia kosztów postępowania podatkowego jakie tutejszy Urząd musiał ponieść za 
opinię ( wycenę) przez biegłego rzeczoznawcę. Wycena dotyczyła wartości budowli 
usytuowanych na działkach podatników w celu określenia podatku od nieruchomości, której 
podatnicy pomimo wezwań nie przedstawili. Postanowienie pozostało bez odpowiedzi co 
skutkowało wysłaniem upomnienia a następnie tytułu wykonawczego skierowanego do 
Urzędu Skarbowego w Krapkowicach.

6. w dz.801 -  Oświata i wychowanie - zaległości wynoszą 13.433,75 zł, w tym 2.847 zł 
stanowi zaległości w odsetkach od niezwróconej w terminie dotacji za rok 2011 naliczonych 
Katolickiemu Przedszkolu Niepublicznemu „Ochronka „ w Zdzieszowicach. W miesiącu 
styczniu decyzją Burmistrza zaległość została umorzona.
Wyjaśnienie pozostałej kwoty zaległości tj. 10.586,75 znajduje się w sprawozdaniu z 
wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2012r. obsługiwanych przez BAEO w 
Zdzieszowicach.

7. w dz.852 rozdz.85212 -  opieka społeczna -  świadczenia rodzinne, zaliczki
alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaległości wynoszą 
990.995,91 z ł , co stanowi 57,8% zaległości ogółem.

Z w/w kwoty 99,27 % tj. 983.798,65 zł są to zaległości z tytułu :
1) zaliczek alimentacyjnych- 420.331,28 zł
2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 563.467,37 zł
Według wyjaśnień MGOPS wynika, iż podejmowane są wszelkie działania wobec 
dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

Pozostałe zaległości w kwocie 7.197,26 zł dotyczą:
§ 0920 -  pozostałe odsetki -  3.169,26 zł 
§ 0970 -  wpływy z różnych dochodów -  4.028,00 zł
Na zaległości powyższe składają się nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od nich ( łącznie dotyczy 17 osób). 
Pracownicy Ośrodka podejmują wszelkie dozwolone prawem działania służące 
zaspokojeniu wierzytelności. Stosuje się zarówno upomnienia do dłużników, jak i tytuły 
wykonawcze do urzędu skarbowego. W jednym przypadku nienależnie pobrane 
świadczenia zaspokajane są w drodze potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń , w 
kolejnym przypadku ( od momentu rozłożenia należności na raty) strona dokonuje wpłat 
dobrowolnie. W kilku przypadkach ustalono, iż egzekucja jest bezskuteczna, nie była 
możliwa, bądź dłużnik nie przebywa pod wskazanym adresem . W jednym przypadku 
strona wystąpiła z prośbą o umorzenie-sprawa jest w toku. W kolejnym przypadku strona
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wystąpiła z prośbą o rozłożenie na raty -  sprawa w toku. W dwóch przypadkach zwrotu 
należności dochodzi Marszałek Województwa- ROPS Opole.

8. dz.852-85214-pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe -  7.310,34zł.

Zaległości dotyczą:

1) § 0690 -  wpływy z różnych opłat -  6.556,15 zł
Na zaległości powyższe składają się : zaległość z tytułu opłaty za pobyt w DPS oraz koszty 
upomnienia. Zaległości z tytułu pobytu w DPS wynoszą 6.212,95 zł , w jednym przypadku 
wystosowano wezwanie do zapłaty, w drugim przypadku sprawa będzie skierowana do 
sądu.
Koszty upomnienia w wysokości 343,20 zł wynikają z wystosowanych do dłużników 

upomnień . W celu ograniczania wydatków związanych z egzekucją, upomnienia na terenie 
gminy dostarczane są przez gońca.

2) § 0920 -  pozostałe odsetki -  312,84 zł
Zaległość stanowią odsetki od wpłaconych po terminie należności za pobyt w DPS.

3) § 0970 -  wpływy z różnych dochodów - 441,35 zł
Zaległości powyższe stanowią nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 
zasiłku okresowego. Planuje się ponownie wystąpić do urzędu skarbowego w celu ustalenia 
aktualnej sytuacji materialnej dłużnika.

9. dz.853-85303 -  Żłobek -  1.266,66 zł.

Powyższa kwota stanowi zaległość w :
1) opłacie stałej -  847,40 z ł ,
2) wyżywieniu - 275,56 zł,
3) odsetkach od nieterminowych wpłat - 143,70 zł

W 2013 roku 5 osób uregulowało swoje należności wobec Żłobka na kwotę 303,11 zł. W 
stosunku do 1 osoby na kwotę 301,90 zł Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty, który został 
przesłany do komornika sądowego. Na zaległość dwóch osób przygotowywany jest do 
Sądu pozew na kwotę 660,21 zł. Pozostała kwota tj.1,44 zł stanowi zaległość powstałą w 
odsetkach z powodu nieterminowych wpłat.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

Najniższe wykonanie je s t:

l.w dz.700 rozdz.70005 § 0770 -  wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -  46,6 %.
Powyższe wykonanie spowodowane jest brakiem chętnych osób na zakup działek 
budowlanych przy ul. Jagodowej, natomiast lokale mieszkalne sprzedano na raty.

2.w dz.750 rozdz.75023 § 0570 -  grzywny , mandaty i inne kary -  28,8 %
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Niższe wykonanie spowodowane jest zawyżeniem planu Jest to planowanie na 
podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz 
nie ma na to wpływu.

3. w dz.756 rozdz.75601 § 0350 -  podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej -  56,8 %.
Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Brak wykonania spowodowany jest 
zawyżeniem planu Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie 
może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

4. w dz.756 rozdz.75616 § 0430 -  wpływy z opłaty skarbowej -  71,8%.
Podstawą do ustalenia planu na 2012r. było wykonanie z 201 lr. Jest to planowanie na 
podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz 
nie ma na to wpływu.

5. w dz.756 rozdz.75621 § 0010 -  udział gminy w dochodach w podatku dochodowym od 
osób fizycznych -  97,2 %
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały 
przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów .Według wyjaśnień Ministra Finansów 
informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a 
jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w 
budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może 
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego 
wpływu . W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem 
większe lub mniejsze od wielkości przyjętych w budżecie.

Wydatki zostały zrealizowane w 92,4 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,75 % natomiast wydatki inwestycyjne 
w 70,79 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane. Najniższe wykonanie 
występuje w :

dz.010 -  Rolnictwo i łowiectwo -  71,6 %

Wydatki majątkowe rozdziale 01008 zostały wykonane w 66,3%.
Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane, oszczędności powstały w wyniku 
przeprowadzonych przetargów.
Pozostałe wydatki w/w dziale zostały wykonane , oszczędności wynikają z 
przeprowadzonej procedury wyboru korzystniejszych ofert oraz braku potrzeb.

dz.600 -  Transport i łączność -  75 %.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w dziale transport , za wyjątkiem 2 zadań 
zostały wykonane w całości a oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych 
przetargów lub braku potrzeb (np. rozdz.60016 § 4300 )
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Brak wykonania w rozdz.60017 § 4430 spowodowane jest tym, iż ubezpieczenie dróg 
wewnętrznych zostało uwzględnione w ramach ogólnego ubezpieczenia OC gminy. Tak 
więc poniesienie tego wydatku nie było konieczne.
Niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na naprawy awaryjne dróg wynika z tego , 
iż przez większą część roku ilość środków na naprawy awaryjne dróg wynosiła 
10.000 zł, zwiększenie tej kwoty nastąpiło zbyt późno i na wykorzystanie tych środków 
w pełni nie pozwoliły warunki atmosferyczne. W ramach wydatkowanych środków 
usunięto awarię na ul. Górnej na wysokości bloku nr 14 w Zdzieszowicach . Ponadto 
zidentyfikowano, iż awaria na ul. Granicznej w Z-cach dotyczy kanalizacji sanitarnej, w 
związku z czym usuwana będzie przez WiK Zdz-ce.

dz.700 -  Gospodarka mieszkaniowa -  72,1%.

W rozdz.70005 wydatki bieżące wykonano w 79,2 %., wydatki majątkowe wykonano 
w 21,9%.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:
§ 4210 -  wydatek nie nastąpił, ponieważ nie nastąpiła potrzeba zakupu map, a jedynie 
uwierzytelnionych kopii map,
§ 4260 -  niższe wykonanie spowodowane jest niższym zużyciem energii,
§ 4300- wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, z uwagi na osiągnięte korzystne ceny usług 
geodezyjnych i usług na publikację ogłoszeń w prasie w wyniku zapytań ofertowych oraz 
również w wyniku braku ostatecznego zakończenia sprawy związanej zarówno z nabyciem 
przez gminę działek od PKP oraz pod ścieżkę pieszo-rowerową w Januszkowicach,
§ 4390 -  wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż zaplanowano, ponieważ m.in. osiągnięto 
duże oszczędności na realizację zadań dot. szacowania nieruchomości przy wyborze 
biegłych ( biegli zaoferowali ceny niższe za wykonanie jednostkowych usług od tych, 
które założono w planie).
§ 4430 -  niższe wykonanie spowodowane jest tym, ponieważ nie doszło do zakończenia 
postępowania administracyjnego związanego z nabyciem przez gminę działek od PKP oraz 
pod ścieżkę pieszo-rowerową w Januszkowicach, a zatem nie można było nabyć 
przedmiotowych działek,
§ 4590- nie wykorzystano środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań ponieważ 
część spraw nie została ostatecznie zakończona w roku 2012 i zostanie zrealizowana w 
roku 2013,
§ 4610 -  wydatek nastąpił w niniejszej kwocie, ponieważ nie zakończono postępowania 
administracyjnego związanego z nabyciem przez gminę działek od PKP oraz pod ścieżkę 
pieszo-rowerową w Januszkowicach, a zatem nie można było nabyć przedmiotowych 
działek oraz nadal trwa proces komunalizacji działek i w miarę uzyskiwanych tytułów 
prawnych do nieruchomości gmina występuje sukcesywnie z wnioskami do sądu o wpis 
gminy jako jej właściciela co wymaga poniesienia stosownych opłat.
§ 6060 -  wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, ponieważ nie zakończono postępowania 
Administracyjnego związanego z nabyciem przez gminę działek od PKP oraz pod ścieżkę 
pieszo-rowerową w Januszkowicach, a zatem nie można było wydatkować środków 
finansowych na zakup przedmiotowych działek.
W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz 
oszczędnościami powstałymi w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie 
poszczególnych usług.
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dz.710 -  Działalność usługowa -  88,5 %

Niższe wykonanie w rozdz.71004 jak również brak wykorzystania środków w § 4170 
spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku 
stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.

dz.750 -  Administracja publiczna -  95,2%.

Realizacja zadań w\w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi 
potrzebami.
Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 91,7% i były 
wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
Środki przeznaczone na wypłatę diet w § 3030 zostały wykorzystane w 91,9 %, na koniec 
roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 22.098,43zł, których termin wypłaty przypada w 
m-cu styczniu 2013r., wydatki plus zobowiązania nie mogą przekroczyć kwoty planu.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 95,5 %, natomiast wydatki 
majątkowe w 92,5 %.
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane 
były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w 
poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej 
gospodarki finansowej środkami publicznymi.
Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:
- § 4010 - mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na wynagrodzenia związane 
było głównie z przebywaniem Burmistrza Zdzieszowic w okresie od 9 czerwca 2012r do 8 
grudnia 2012r. na zwolnieniu lekarskim. Nie zostały również wykorzystane środki 
zaplanowane na odprawę, ponieważ osoba nie zdecydowała się na przejście na emeryturę. 
-§4110i4120-na niższe wykonanie ma wpływ wykonanie w § 4010,
-§ 4100 -  wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne jest wypłacane inkasentom ( sołtysom) z 
tytułu poboru na terenie gminy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jego 
wydatkowanie jest uzależnione od wielkości zebranego podatku.
-§ 4140 -  wpłata za m-c grudzień na PFRON została dokonana w miesiącu styczniu, 
jednakże dotyczy ona roku 2012, łączna kwota zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w 
2012r. nie może przekroczyć zaplanowanych na ten cel środków,
-§ 4210 - powstałe oszczędności są efektem prowadzenia oszczędnej i racjonalnej 
gospodarki finansowej. Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a 
ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez zbieranie ofert i dokonywania wyboru 
najkorzystniej szych,
-§ 4260 -  w urzędzie prowadzona jest bardzo racjonalna i oszczędna gospodarka mediami 
energetycznymi, system grzewczy jest programowany w zależności od warunków 
pogodowych ( średnio od 6.30 do godz.16) z wyłączeniem pracy w sobotę i niedzielę, 
ponadto zapłacona w styczniu opłata za c.o. w wysokości 4.968 musi być również 
zabezpieczona w planie wydatków w 2012r. Na stopień wydatkowania środków 
finansowych w tym paragrafie wpływ mają również, niezależnie od nas warunki 
pogodowe.
-§ 4270 -  zaplanowane zadania remontowe zostały wykonane, oszczędności powstały



w wyniku stosowania zapytań ofertowych na poszczególne prace i wyborze najtańszej a 
zarazem najlepszej firmy do wykonania prac,
-§ 4300 -  niewykonanie wydatków w tym paragrafie związane było z mniejszymi niż 
zaplanowano wydatkami na usługi pocztowe, mniejsze od zaplanowanych kwot zostały 
wydatkowane środki na dokształcanie pracowników, ogłoszenia, przeglądy budynków, 
obsługę systemów komputerowych -  jednak zaplanowane i konieczne do wykonania prace 
zostały wykonane dzięki prowadzonej oszczędnej gospodarce finansowej.

W pozostałych rozdziałach, paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie 
spowodowane jest prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej, brakiem potrzeb 
( np. różne opłaty i składki, umowy partnerskie, podróże służbowe zagraniczne).

dz.751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli -100 % 
dz.752 -  Obrona narodowa -  100%
dz.754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  93,5 % 
dz.757 -  Obsługa długu publicznego -20,7% 
dz.758 -  Różne rozliczenia -  O %

Realizacja zadań w działach 751, 752 i 754 przebiegała prawidłowo. Wszystkie 
zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej 
gospodarki finansowej oraz brak potrzeb ( np. monitoring miasta, składki na 
ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy).

Brak wykonania w dz.757 rozdz.75704 spowodowane jest brakiem potrzeb, środki na ten 
cel muszą być zaplanowane w budżecie , natomiast na niższe wykonanie w rozdz.75702 
miała wpływ obniżka stóp procentowych.

Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane w związku z prowadzoną polityką 
oszczędnościową, polegającą na ograniczaniu wydatków.

dz.801 -  Oświata i wychowanie -  97,3 %

Wykorzystanie środków w dziale Oświata jest zróżnicowane, przyczyny takiego 
wykonania są różne Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki 
finansowej, brak potrzeb oraz przeprowadzanie przetargów. Szczegółowe wyjaśnienie 
do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie 
z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w 
Zdzieszowicach.

dz.851 -  Ochrona zdrowia -  94,8 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków. 
Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik 
do niniejszego sprawozdania.



10

dz. 852 -  Pomoc Społeczna -  97,4 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały 
wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki 
finansowej oraz brak potrzeb ( m.in.: zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji).
Z rozdziału 85204 ponosi się koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie pieczy 
zastępczej. Środki przeznaczone wykorzystano w 72%. Trudno ostatecznie przewidzieć 
koszt utrzymania dzieci, ze względu na to, że zarówno ich ilość jak i koszt stale rosną.
W pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania 
dziecka, w drugim 30% a w roku trzecim 50%.
Brak wykonania w rozdz.85214 § 4290 -  spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb, 
niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające 
natychmiastowego działania.
W ramach rozdziału 85226 Ośrodek ponosi koszty związane z utrzymaniem dzieci w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej Ośrodek 
ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim 30% a w trzecim 50%. Brak wykonania 
w/w rozdziale wynika z faktu, iż dziecko umieszcza się w pierwszej kolejności w pieczy 
rodzinnej. W roku 2012 wystąpił tylko jeden przypadek umieszczenia dziecka w pieczy 
instytucjonalnej. Rodzina zobowiązana do zwrotu poniesionych wydatków dokonała wpłaty 
na konto PCPR Krapkowice, po czym PCPR Krapkowice niezwłocznie przelał środki na 
konto tutejszego Ośrodka. Pomimo braku wykonania w/w rozdziale środki na ten cel muszą 
być zabezpieczone w budżecie ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia 
natychmiastowego działania.
W rozdz. 85228 wykonanie przedstawia się następująco:
- w ramach zadań własnych Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia opiekunek. Opiekunki 
świadczą pomoc w codziennym życiu, sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, 
pielęgnacja osobista, załatwianie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących 
potrzeb,
- w ramach zadań zleconych Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie 
opiekunki dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Oszczędności spowodowane są 
chorobą dziecka, które w tym czasie przebywało pod opieką matki. Wykonanie wynika z 
bieżących potrzeb.

w dz.853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -  86 %

Realizacja zadań w rozdz.85305 -Żłobki przebiegała zgodnie z planem wydatków. 
Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 84,1 % .

Powstałe oszczędności w/w rozdziale to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki 
finansowej oraz otrzymanie w grudniu 2012r. dofinansowania w formie dotacji celowej 
kosztów utrzymania w 2012r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z 
tym, iż te środki otrzymaliśmy dopiero w grudniu nie było możliwości ich wydatkowania.

Środki przeznaczone na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu 
wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne , organizację działań profilaktycznych ; na 
rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług 
pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym zostały wykorzystane zgodnie z 
podpisanymi umowami w 100 % .
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dz. 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza -  89,6 %

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Powstałe oszczędności 
to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej i brak potrzeb . Szczegółowe 
wyjaśnienie do wykonania -rozdz.85401 i 85495 stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania o nazwie „ Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych 
obsługiwanych przez BA-EOw Zdzieszowicach”.

Otrzymane środki w formie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. 
wyprawka szkolna zostały wykorzystane w 98,2% i wynikają z bieżących potrzeb.

r

Środki w rozdz.85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie 
stypendiów i zasiłków szkolnych zostały wykorzystane w 59%. :

-oszczędności w § 3240 wynikają z faktu, iż w momencie planowania budżetu, gmina nie 
znając wysokości dotacji zabezpieczyła na realizację zadania w całości środki własne. Do 
momentu otrzymania dotacji stypendia były wypłacane ze środków własnych. Kwota 
dotacji na dofinansowanie była tak znacząca, że oprócz bieżąco wypłacanych stypendiów 
ze środków z dotacji wystąpiła konieczność wyksięgowania wykonania ze środków 
własnych na dotację z poprzednich okresów,

-niskie wykonanie w § 3260 ( zasiłki) wynika z braku potrzeb , niemniej środki takie 
muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego 
działania ( zdarzenia losowe: śmierć rodzica, pożar, ciężka choroba w rodzinie)

dz. 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  87,7 %

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 88,2 %. natomiast wydatki 
majątkowe w 85,2 %.

Przekazywanie środków do spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji następowało 
sukcesywnie na podstawie przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.

Środki w rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi zostały wykorzystane w 77,7%. 
Przyczyny tego są następujące:
- ze względu na łagodną zimę nie wydatkowano środków zabezpieczonych na akcję zima,
- środki na wywóz śmieci zostały zawyżone, wykonanie wynika z bieżących potrzeb,
-na wywóz odpadów wielkogabarytowych wyboru firmy dokonano na podstawie zapytań 
ofertowych. Firma, która została wybrana zaoferowała kwotę niższą niż kwota 
zaplanowana na ten cel w budżecie,
-zlecenie na sprzątanie terenów wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów 
z terenu gminy było zgodne ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Burmistrza. Koszt 
okazał się mniejszy niż środki zaplanowane na ten cel w planie.
-likwidacja dzikich wysypisk śmieci dokonywana była na bieżąco na podstawie zgłaszanych 
potrzeb.

Środki przeznaczone w rozdz.90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystane 
zostały w 86,5%. Na takie wykonanie miało wpływ m.in.:
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-do m-ca czerwca gmina nie ponosiła kosztów związanych z konserwacją oświetlenia tzw. 
wysokiego, należącego do Zakładu Energetycznego,
-niższe wydatki na zakup energii pomimo wzrostu jej ceny.

Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM została wykorzystana w 87,5 %. Niższe wykorzystanie 
środków przeznaczonych na remont kanalizacji wynika z wynegocjowania korzystnej ceny.

Wykonanie w rozdz.90095 wynosi 78,7%., w tym:
-wydatki bieżące - 74,6 %.
-wydatki majątkowe -  80,9 %.

Niższe wykonanie w n/w paragrafach spowodowane jest:

§4110 i 4170 poz. a -  wydatek nie nastąpił, ponieważ nie nastąpiło zdarzenie wymagające 
uruchomienia realizacji umowy z rolnikiem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim z terenu gminy,
§ 4210 poz.l -  zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych -  brak potrzeb,
§ 4210 poz.3 -  zakup nasadzeń-drzew i krzewów ( OSiGW) -  wydatek nastąpił w mniejszej 
kwocie niż planowano, ponieważ pomimo iż wykonano zapytania ofertowe na zakup drzew 
i nasadzeń nie zdecydowano się na podpisanie umowy, gdyż warunki atmosferyczne na tyle 
się pogorszyły, iż nie pozwalały już na nasadzenia drzew i krzewów,
§ 4210 poz. 10 -  zakup urządzeń zabawowych - zadanie zrealizowano, oszczędności 
wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej,
§ 4270 poz.l -  różne remonty na terenie gminy -  realizacja zadania według potrzeb 
§ 4270 poz.2 -  remont przepustów i mostów (OŚiGW) -  zadanie zrealizowano, 
oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury wyboru korzystniejszych ofert,
§ 4300 poz.2 -  wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach -  po 
zwiększeniu ilości środków na ten cel zadanie zostało zrealizowane w zakresie znaków 
pionowych. Natomiast postulowanego oznakowania poziomego nie można było wykonać ze 
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
§ 4300 poz.3 -  interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie -  realizacja 
zgodnie z umową i potrzebami,
§ 4300 poz.4 -  wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt -  realizacja zadania według 
zachodzących potrzeb,
§ 4300 poz.5 -  zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom -  wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, gdyż środki te są 
wydatkowane tylko według zachodzących potrzeb oraz zgłoszeń, które gdy po zmianie 
przepisów prawnych z których wynika ,że nie można sterylizować bezdomnych kotek, 
bardzo znacznie ograniczyło dotąd wykonywane zabiegi na zwierzętach bezdomnych 
finansowanych dotąd przez gminę z mocy ustawy,
§ 4300 poz.7 -  nadzory , kosztorysy i ogłoszenia ( OŚiGW) -  brak wykonania wynika z 
tego, iż nadzory wykonywane były nieodpłatnie przez pracowników UM,
§ 4430 -  ubezpieczenie mienia gminnego ( kontenery do segregacji odpadów) od zdarzeń 
losowych -  brak wykonania spowodowany jest tym, iż żaden ubezpieczyciel nie był 
zainteresowany przedłożeniem oferty ubezpieczenia ze względu na duże ryzyko niszczenia 
mienia,
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Wydatki majątkowe zostały wykonane w 80,9%.
W § 6050 wszystkie zadania zostały zrealizowane, oszczędności wynikają z 
przeprowadzonej procedury przetargowej ( poz.li 5 ) oraz stosowania zapytań ofertowych 
( poz.2,3 i 4).
W § 6060 -  jedno zadanie -  ,^akup urządzeń zabawowych” zostało wykonane, 
oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej, natomiast zadanie ze 
środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa -  zakup materiałów -  etap I- na 
budowę parkingu w rejonie ul Ogrodowej nie zostało wykonane z powodu :
-w listopadzie 2012r. zawarta została umowa na dostawę materiałów budowlanych, które 
miały być zdeponowane na posesji w Żyrowej przy ul. Kasztanowej 17 ( zgodnie z 
podpisaną umową). W grudniu 2012r. okazało się, iż materiały są zwożone na miejsce inne 
niż przewidywała to umowa z dostawcą. Tutejszy Urząd wezwał dostawcę materiałów do 
dostarczenia materiałów na miejsce zgodnie z zawartą umową wyznaczając w tym celu 
dodatkowy termin. Dostawca odmówił takiego działania podając jako powód dostarczone 
mu przez Sołtysa Żyrowej dokumenty i żądając za przewiezienie materiałów na adres 
Kasztanowa 17 dodatkowej zapłaty. Za dostarczenie materiałów na adres Kasztanowa 17 
dostawca miał wliczone wynagrodzenie w cenie zawartej umowy, czyli według dostawcy 
miałaby nastąpić niejako „podwójna” zapłata za dostawę. W związku z powyższym, w 
dniu 27.12.2012r. Gmina odstąpiła od zawartej z dostawcą materiałów umowy, a następnie 
po odmowie przez dostawcę zapłaty kary umownej, Gmina skierowała przeciwko dostawcy 
pozew sądowy.

r

Środki finansowe wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i 
oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane 
środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami 
publicznymi.
Na powstałe oszczędności miały wpływ przeprowadzone przetargi, stosowanie zapytań 
ofertowych oraz brak potrzeb ( np. nadzory i ogłoszenia w prasie , wywóz oraz 
unieszkodliwienie padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zapobieganie 
bezdomności zwierząt,).

dz.921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  93,6 % 
dz.926 -  Kultura fizyczna i sport-78,1%

Przekazywanie dotacji podmiotowych dla MGOKSiR oraz MGBP następowało w 
miarę zgłaszanych potrzeb.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : 
organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu 
wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych były 
przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92695 zostały wykonane w 60,5 % .
W roku 2012 zrealizowano I etap zadania o nazwie „przebudowa boiska sportowego w 

Krępnej” . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.
Oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej.
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W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy 
Zdzieszowice za 2012r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 
1.574.695,63 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych gminy wg sprawozdania Rb-28 S na dzień 
31 grudzień 2012r. wynosi : 33.543,59 zł. w tym:

1 .Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -  170,57 zł -  zobowiązanie z tytułu dostaw towarów
1 usług -  faktura za prenumeratę czasopisma oraz koszt jej wysyłki, faktura do księgowości 
wpłynęła po terminie płatności.
2.Urząd Miejski -  35.373,02 z ł , w tym:
1) energia elektryczna - OSP Krępna -  58,08 zł, duplikat f-ry za energię dotyczył m-ca 
czerwca 2012 r., wpłynął do księgowości Urzędu 11.03.2013r., zapłacono 12.03.2013r.
2) nagroda jubileuszowa -  2.236 zł, pracownik nabył prawo do nagrody w dniu
31.12.2012r., w wyniku nawału pracy jak również skróconego czasu pracy Banku w tym 
dniu przelew przez niedopatrzenie nie został dostarczony do banku. Wypłaty dokonano
2 stycznia 2013r.
3) odszkodowanie wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym w kwocie : 33.078,94 zł 
-  zostało zapłacone w dniu 28.01.2013r.

Samorządy Mieszkańców w 2012r. środki przeznaczone do ich dyspozycji 
wykorzystały w 97,04 % w stosunku do planu. Szczegółowe sprawozdanie z 
wykorzystania środków w załączeniu.

Rady Sołeckie środki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 
wykorzystały w 70,1%. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w 
załączeniu.

Zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. 
Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 
2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego :

1. w dz.801 rozdz.80195 w 2012r. było realizowane zadanie o nazwie „ Droga do sukcesu w 
Gminie Zdzieszowice ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie do budżetu 
zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 20.09. 2012r. W trakcie roku budżetowego w planie wydatków dokonano 1 zmiany -  
Uchwała Nr XXX/231/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18.12.2012r.

2. w dz.853 rozdz.85395 w 2012r. był realizowany Projekt Systemowy pt. „Podnoszenie 
kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy ” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie roku budżetowego w planie wydatków dokonano 3 
zmiany : Uchwała Nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 
12.07.2012r., Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 
20.09.2012r.,Zarządzenie Nr SG.0050.235.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 
28.11.2012r.



15

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w poniższej 
tabeli:

Ipj- Treść Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5

1 Dochody ogółem 41.441.144,22 41.438.652,83 99,99

2 Wydatki ogółem 43.141.871,22 39.863.957,20 92,40

3. Wynik budżetowy za 2012r. -1.700.727,00
G-2)

1.574.695,63
(1-2)

4. Przychody 1.996.492,00 3.016.620,35 151,1

5. Rozchody 255.032,00 255.032,00 100

6. Wynik 40.733,00
( 3+4-5)

4.336.283,98
(3+4 -5)

Do sprawozdania opisowego za 2012 r. dołączam sprawozdanie:

l.o przebiegu wykonania budżetu : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny, jednostek Oświatowych obsługiwanych 
przez BA-EO oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
2. sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych,
3. sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone,
4. z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
5. z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla samorządów 
mieszkańców,
6. z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego,
7. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zdzieszowice, dnia 25 marca 2013r.

Opracowała:
Zdzisława Krukowska


