INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2009R.

Budżet Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się kwotą:
dochody – na plan 24 042 500,79 zł. wykonano 23 463 212,52 zł tj. 97,59 %
wydatki – na plan 23 763 393,88 zł. wykonano 18 091 052,21 zł. tj. 76,13 %
Planowane dochody i wydatki budżetu 2009r. zostały w trakcie roku zwiększone :
- dochody o kwotę 2 160 531,79 zł
- wydatki o kwotę 1 460 984,88 zł
Zmiany w budżecie wynikały z :
Podatek dochodowy od osób fizycznych

-58,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

11 000,00

Dotacja rozwojowa

88 980,05

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-44 273,41

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

817 794,23

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora fin.publ.

125 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

21 994,00

środki na dofinansowanie gmin pozyskane z innych źródeł

122 400,00

Wpływy z tyt.pomocy finasowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

31 615,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.jedn. sek.fin. publ.

106 000,00

środki na dofinansowanie gmin pozyskane z innych źródeł

157 004,92

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

358 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

335 075,00

W 2009 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek oraz dokonano wykupu
wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę
- 2 319 450,91 zł
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Stan zadłużenia na 31 grudnia 2009 r. wynosi – 7 507 986,00zł. Zadłużenie to jest rozłożone na
lata.
2010
1 549 646,00
2011
1 755 004,00
2012
2 003 336,00
2013
600 000,00
2014
1 200 000,00
2015
400 000,00

DOCHODY BUDŻETOWE
Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych grupach przedstawia się
następująco:
Lp.
Rodzaj grupy dochodów
Plan
Wykonanie
% wykonania
( w zł)
( w zł)
1.
Dochody własne
4 561 225,00
5 238 970,75
114,86
2.

Udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa

1 768 126,00

1 609 571,05

91,03

3.
4.
5.
6.
7.

Subwencje
Dotacje z funduszy celowych
Dotacje na zadania własne
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje celowe na podstawie
porozumień
Środki z innych źródeł

6 975 753,00
471 000,00
1 586 239,23
2 864 772,59
5 574 004,92

6 975 753,00
392 539,00
1 536 908,91
2 855 172,36
4 735 051,43

100,00
83,34
96,89
99,66
84,95

241 380,05

119 246,02

49,40

24 042 500,79 23 463 212,52

97,59

7.

Ogółem:
Podstawę budżetu gminy są wykonane :
- dochody własne gminy, które wynoszą 22,32 % ogółu budżetu,
- udziały w podatkach stanowią 6,86 %
- subwencje stanowią 29,72 % budżetu,
- dotacje z funduszy celowych stanowią 1,67 % budżetu
- dotacje na zadania własne stanowią 6,55 % budżetu ,
- dotacje na zadania zlecone stanowią 12,16 % budżetu
- dotacje na podstawie porozumień – 20,21 % budżetu
- środki z innych źródeł 0,51 %. budżetu
Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
( w zł )
( w zł)
1.
Podatek od nieruchomości
2 327 000,00
2 416 918,75
2.
Podatek rolny
730 000,00
773 426,40
3.
Podatek leśny
76 300,00
76 524,90
4.
Podatek od środków
58 660,00
63 396,50
transportowych
5.
Opłata od posiadania psów
25 000,00
26 144,76
6.
Opłata skarbowa
32 000,00
26 432,97

% wykonania
103,86
105,95
100,29
108,07
104,58
82,60
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7.
8.

Opłata eksploatacyjna
700 000,00
848 898,71
121,27
Wpływy z opłat za sprzedaż
100 000,00
106 309,31
106,31
alkoholu
8.
Dochody z majątku gminy
351 700,00
512 952,72
145,85
9.
Pozostałe dochody i opłaty
160 565,00
387 965 73
241,63
Razem:
4 561 225,00
5 238 970,75
114,86
Dochody własne zrealizowano w 114,86 % . W grupie dochodów własnych podstawą
dochodów jest podatek od nieruchomości , który stanowi 46,13 % dochodów własnych
wykonanych.
W roku 2009 udało się zrealizować większość dochodów własnych zaplanowanych
w
budżecie na 2009r..
Ponad plan zostały wykonane następujące dochody :
- podatek od nieruchomości osób prawnych
( dodatkowo wpłynęła kwota uzyskana z licytacji majątku podatnika )
- podatek rolny osób prawnych i fizycznych
( częściowy wpływ zaległości osób fizycznych )
- podatek leśny osób fizycznych
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych
- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych
(dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe )
- opłata eksploatacyjna
( na zwiększone dochody wpływ miały warunki pogodowe oraz
zwiększone wydobycie ze złoża położonego na terenie naszej gminy )
- opłata za sprzedaż alkoholu
- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
( dokonano dodatkowo sprzedaży lokalu użytkowego,
lokali mieszkalnych oraz garaży )
- opłata od posiadania psów
( realizacja tytułów wykonawczych z 2009r. )

- 107,60 %
- 105,95 %
- 107,44 %
- 108,07 %
- 170,58 %
- 121,27 %

- 106,31 %
- 152,47 %

- 104,58 %

Nie wykonano planowanych dochodów w zakresie :
- opłaty skarbowej

- 82,60 %

W 2009r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 572 486,15 zł
- w podatku od nieruchomości
- 366 493,40 zł
- w podatku rolnym
- 159 967,63 zł
- w podatku od środków transportowych
- 46 025,12 zł
Skutki udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń wynoszą 1 247 131,20 zł
- w podatku od nieruchomości
- 504 670,00 zł
( są to między innymi zwolnienia przedmiotowe, wynikające z uchwały Rady Miasta
i
Gminy Nr II/7/2006 z dnia 30 listopada 2006r. , budynków , gruntów ,zajętych
na
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych , placówek kulturalnych , placówek pomocy
społecznej itp. oraz Uchwały Nr IX/44/2007 Rady Miasta i Gminy w sprawie zwolnienia
w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości , nieruchomości zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Świerzawa )
- w podatku rolnym
- w podatku od środków transportowych
- w podatku od posiadania psów
- umorzenie odsetek

- 1 855,00 zł
- 1 670,00 zł
200,00 zł
-738 736,20,zł
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Stan zaległości na koniec roku przedstawia się następująco :
- w podatku od nieruchomości
- 285 685,74 zł
- w podatku rolnym
45 465,92 zł
- w podatku leśnym
1 049,06 zł
- w podatku od środków transportowych
1 457,00 zł
Na uwagę zasługuje fakt, że zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób
prawnych i fizycznych, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym w stosunku do 2008r.
i lat poprzednich ulegają systematycznemu zmniejszaniu. Wpływ na zmniejszenie zaległości w
podatku od nieruchomości osób prawnych miało również przejęcie nieruchomości za zadłużenie
w kwocie 416.214,05zł.
Szczegółowy stan zaległości przedstawia załącznik nr 4.
W roku 2009 na zaległości w zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych wystawiono 1237 upomnień oraz 129 tytułów wykonawczych .
Z kilkunastoma podatnikami posiadającymi znaczne zaległości przeprowadzono rozmowy oraz
umożliwiono dogodną spłatę zaległości w ratach przy częściowym umorzeniu odsetek
podatkowych.
Na zaległości w opłacie od posiadania psów wysłano 78 upomnień oraz sporządzono
64 tytuły wykonawcze.
SUBWENCJE
Subwencje z budżetu państwa zrealizowane są zgodnie z planem.
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Na plan 471 000 zł wykonano 392 539 zł tj.83,34 % w tym:
– 111 539 zł – odkamienianie gruntów
- 281 000 zł - dotacja z WFOŚ na sieć wodociągową Stara Kraśnica
Nie wykonano
- 65 000 zł – dotacja z PFRON na samochód do WTZ ( realizacja w 2010r. )
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
Na plan 1 586 239,23 zł wykonano 1 536 908,91 zł tj. 96,89 %
Głównymi zadaniami własnymi, na które przekazywane są dotacje to zadania w zakresie pomocy
społecznej, stypendia dla uczniów, dożywianie, wyprawki szkolne,
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Na plan 2 864 772,59 zł wykonano 2 855 172,36 zł tj. 99,66 %
Podstawowe zadania zlecone to administracja publiczna, obrona cywilna i pomoc społeczna.
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Na plan 5 574 004,92 zł wykonano 4 735 051,43 zł tj. 84,95 %
Wykonano
- 3 458 458,01 zł – hala sportowa
- 662 307,10 zł - realizacja dotacji na kotłownię na biomasę z 2008r .
( wniosek złożono na 715 546,01 zł )
- 12.500 zł - plac zabaw
- 310 954,01 - ( 298.000 zł dotacja Wojewody na Orliki
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- 298 454,01 - dotacja od Min.Sportu na ORLIKI
Nie wykonano
– 105.000 zł- budowa sieci teleinformatycznej ( realizacja 2010r. )
- 154 000 zł – szlak rowerowy
„
- 50 000 zł – parking
„
- 50 000 zł – schroniska młodzieżowe
„
- 350 000 zł – dot.na budowę zaplecza sportowego w Starej Kraśnicy –realizacja 2010r.
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Na plan 241 380,05 zł wykonano 119 246,02 zł tj. 49,40 % w tym :
Wykonano
- 84 312,42 zł + 4 463,60 zł – dotacja rozwojowa MGOPS w ramach projektu systemowego
„ Czas na zmiany „
- 30 000,00 zł - środki na kościół św.Jana i Katarzyny ( instalacja odgromowa i okiennice)
Nie otrzymano
- 122 400,00 zł - Polsko- Czeskie ORLIKI współpraca transgraniczna środki w 2010r.
Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Plan

%

Udział %
w

wykonania

ogólnej
kwocie
wydatków

Wykonanie

Wydatki inwestycyjne w tym:

6 348 608,01

2 294 767,12

36,15

12,68

Wydatki na projekty inwestycyjne finansowane
ze środków UE

4 935 458,01

1 030 943,13

20,89

5,70

17 414 785,87

15 796 285,09

90,71

87,32

Wydatki bieżące
w tym:

2.

0,00

- wynagrodzenie

6 053 648,24

5 662 444,59

93,54

31,30

- pochodne od wynagr.

1 124 642,72

998 917,47

88,82

5,52

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 052 270,84

3 937 596,31

97,17

21,77

810 995,00

780 995,00

96,30

4,32

79 320,00

78 318,00

98,74

0,43

552 000,00

551 646,24

99,94

3,05

4 741 909,07

3 786 367,48

79,85

20,93

23 763 393,88

18 091 052,21

76,13

100,00

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki

Ogółem:

W wyniku niepełnej realizacji dochodów nie zrealizowano w pełni wydatków
budżetowych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano tylko wydatków niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek.
Wydatki w 2009r. zrealizowane zostały w poszczególnych działach następująco :
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ROLNICTWO –zrealizowano wydatki bieżące utrzymania ujęć i studni gminnych,
odkamienianie gruntów przy udziale dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, opłacono składkę na Izby Rolnicze. Wykonano w 97,26 %.
LEŚNICTWO zrealizowano w 28,29 % .
TRANSPORT – zadania zrealizowano w 99,10% .
Były to zadania zarówno w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych /letnie i zimowe / jak
również prowadzone zadania inwestycyjne oraz zadania związane z usuwaniem skutków
powodzi.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zadania zrealizowano w 84,34 % . Poniesiono koszty
przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali, gruntów i budynków mienia gminnego.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zadania wykonano w 89,90 % . Były to zadania zlecone w
zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzenego.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zadania zrealizowano w 82,46 % . były to wydatki : Rady
Miasta i Gminy i Urzędu Miasta i Gminy, oraz wydatki związane opłatą składek na „Euroregion
Nysa”, „DOT”, „Stowarzyszenie kaczawskie” jak również prowadzone zadania i zakupy
inwestycyjne.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zadania wykonano
w 100 % . Były to zadania zlecone w zakresie utrzymania rejestru mieszkańców oraz Wybory
uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA wykonano w 99,50 % .
Utrzymanie Jednostek OSP w pełnej gotowości bojowej oraz zadania obrony cywilnej oraz
dokonano wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Policji.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonano w 76,03 %.
Były to wydatki na realizację poboru podatków.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonano w 99,94 % . Była to spłata odsetek od
kredytów i pożyczek. Stanowi to 3,0 % ogółu wydatków.
OŚWIATA I WYCHOWANIE zadania zostały wykonane w 86,93 % . Wydatki na oświatę
wynoszą 32,29% ogółu wydatków. Łącznie zaś z wydatkami na Edukacyjną Opiekę
Wychowawczą wynoszą 6 299 343 zł tj. 34,82 %.
Mimo przeznaczenia na oświatę kwoty 1 940 245zł z dochodów własnych nie można było
zabezpieczyć wszystkich potrzeb gdyż są one o wiele wyższe.
W 2009r. jako wydatek inwestycyjny realizowano zadanie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Nowym Kościele
OCHRONA ZDROWIA – zadania wykonano w 99,99 % . W ramach realizacji programu
profilaktyki zdrowotnej przeznaczono 12 000,00zł na dofinansowanie do usług rehabilitacyjnych
dla mieszkańców gminy oraz 2 184,43 na realizację szczepienia przeciw grypie seniorów.
Na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano
kwotę 106 300,00 zł.
POMOC SPOŁECZNA zadania zostały wykonane w 98,63 % . Zadania pomocy społecznej
realizowane były w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych. Zadania zlecone to głównie
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wypłaty świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i część zasiłków i pomocy
w naturze.
Zadania własne to usługi opiekuńcze nad chorymi w domu, zasiłki jednorazowe, utrzymanie
w części Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach.
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 108 160,39 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zadania zostały wykonane
w 100 % . Dofinansowano Powiat złotoryjski z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej
w Świerzawie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –zadania wykonano w 18,87%
Realizowano zadania w zakresie kanalizacji, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni,
oświetlenia ulicznego.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowano w 70,06 %.
W 2009r. przekazano dotację dla CKSiT na domy i ośrodki Kultury oraz świetlice. Realizowano
zadania inwestycyjne:
- Remont Świetlicy Wiejskiej na potrzeby Centrum Kulturalno Historycznego oraz budowa
infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno kulturowego wsi Dobków
- Rozbudowa sieci szkolnych schronisk młodzieżowych w Powiecie Złotoryjskim
- Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - szlak rowerowy
pod Wielisławką,
- Zadaszenie sceny przy CKSiT
- Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - plac zabaw w Sokołowcu
- Naprawa instalacji odgromowej i montaż okien i okiennic w kościele św. Jana i św. Katarzyny
w Świerzawie - zabytku romańskim z XIII w. z najcenniejszymi polichromiami w Polsce
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano w 89,21 %. W 2009r. przekazano dotację dla
stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w kwocie 63 000zł , przeznaczono środki na
organizację imprez sportowych oraz utrzymanie basenu. Realizowano zadania inwestycyjne:
- Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - Budowa zaplecza
sportowego na stadionie w Starej Kraśnicy
- Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - plac zabaw w Nowym Kościele
- Budowa kompleksu boisk na stadionie w Starej Kraśnicy - "Moje Boisko-Orlik 2012"
Zrealizowano dwa mikroprojekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-20013:
- „Polskie i Czeskie Orliki piłkarska edukacja młodzieży z gmin Świerzawa i Mala Skala,
- „Poznać – Przyjechać – Polubić kampania informacyjno – promocyjna gmin Świerzawa i Mala
Skala”

ZADANIA ZLECONE
W ramach zadań zleconych w 2009 r. realizowano zadania w zakresie :
1. Rolnictwo na kwotę
w tym:
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
2. Administracji publicznej na kwotę
w tym:
- Urzędy Wojewódzkie

-

367 474,59 zł

-

59 246,00 zł
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3. Urzędy Naczelnych Organów Władzy
24 614,00 zł
w tym:
- prowadzenie stałego spisu mieszkańców
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy
i Parlamentu Europejskiego
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 000,00 zł
- zadania w zakresie obrony cywilnej,
6. Pomoc społeczna
- 2 402 839,04 zł
w tym:
świadczenia rodzinne
2 294 901,85 zł
składki na ubezp.
9 098,77 zł
zasiłki i pomoc w naturze
98 838,42 zł
ZAKŁADY BUDŻETOWE
Wszystkie koszty zakładu pokryte zostały z własnych przychodów w wysokości 1 830 524,96zł.
INSTYTUCJE KULTURY
Instytucje kultury to Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki.
W 2009 r. przekazane dotacje na domy kultury, ośrodki i świetlice w wysokości 538 120,00 zł,
Biblioteki otrzymały dotacje w wysokości 201 775,00 zł.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska realizowane są zadania zlecone
w zakresie ekologii na terenie gminy.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy powstała nadwyżka
budżetowa w wysokości 5 372 160,31,04 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 7 507 985,32zł Spłata jest rozłożona na
lata 2010 – 2015 r.
W roku 2009 spłacono 2 319 450,91 zł kredytów i pożyczek

