INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2010R.

Budżet Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknął się kwotą:
dochody – na plan 24 174 071,36 zł. wykonano 19 878 905,68 zł tj. 82,23 %
wydatki – na plan 28 683 406,36 zł. wykonano 23 755 382,16 zł. tj. 82,82 %
Planowane dochody i wydatki budżetu 2010r. zostały w trakcie roku zwiększone :
- dochody o kwotę 4 482 579,36 zł
- wydatki o kwotę 6 272 079,36 zł
Zmiany w budżecie wynikały z :
-

-

-

-

-

-

-

-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja rozwojowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z oraganami
administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł
Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.jedn.
sek.fin. publ.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

78 589,50

737 014,86
120 000,00
974 038,00
156 861,00
-156 861,00
130 000,00
33 055,00
4 077 272,00

-260 400,00
-2 009 000,00
134 495,00
4 815,00
322 700,00

140 000,00

W 2010 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek oraz dokonano wykupu
wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę
- 1 646 504,00 zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 r. wynosi – 8 103 844,57zł. Zadłużenie to jest rozłożone na
lata.

2011
2012
2013
2014
2015

3 300 508,57
1 803 336,00
1 400 000,00
1 400 000,00
200 000,00

DOCHODY BUDŻETOWE
Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych grupach przedstawia się
następująco:
Lp.

Rodzaj grupy dochodów

1.

Dochody własne

2.

Udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa

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

8.

Plan
( w zł)
4 581 300,00

Wykonanie
( w zł)

% wykonania

4 477 930,14

97,74

1 705 294,00

1 667 644,80

97,79

7 158 612,00
140 000,00
1 778 638,00
3 317 688,86
260 000,00

7 158 612,00
204 590,00
1 770 183,41
3 237 387,41
119 978,01

100
146,13
99,52
97,58
46,15

5 232 538,50

1 242 579,91

23,75

24 174 071,36 19 878 905,68

82,23

Ogółem:
Podstawę budżetu gminy są wykonane :
- dochody własne gminy, które wynoszą 22,50 ogółu budżetu,
- udziały w podatkach stanowią 8,39 %
- subwencje stanowią 36,01 % budżetu,
- dotacje z funduszy celowych stanowią 1,03 % budżetu
- dotacje na zadania własne stanowią 8,9 % budżetu ,
- dotacje na zadania zlecone stanowią 16,20 % budżetu
- dotacje na podstawie porozumień 0,6 % budżetu
- środki z innych źródeł 6,27 %. budżetu
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Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
( w zł )
( w zł)
1.
Podatek od nieruchomości
2 320 000,00
2 379 285,87
2.
Podatek rolny
510 000,00
548 702,57
3.
Podatek leśny
67 900,00
68 415,14
4.
Podatek od środków
64 700,00
64 580,00
transportowych
5.
Opłata od posiadania psów
23 000,00
23 035,20
6.
Opłata skarbowa
30 00000
25 599,67
7.
Opłata eksploatacyjna
850 000,00
783 113,95
8.
Wpływy z opłat za sprzedaż
110 000,00
111 355,17
alkoholu
8.
Dochody z majątku gminy
450 500,00
257 474,96
9.
Pozostałe dochody i opłaty
155 200,00
216 367,61
4 477 930,14
Razem:
4 581 300,00

% wykonania
102,56
107,59
100,76
99,81
100,15
85,33
92,13
101,20
57,10
139,40
97,70

Dochody własne zrealizowano w 97,71 %. W grupie dochodów własnych podstawą
dochodów jest podatek od nieruchomości, który stanowi 53,13 % dochodów własnych
wykonanych.
W roku 2010 udało się zrealizować większość dochodów własnych zaplanowanych w budżecie
na 2010r..
Ponad plan zostały wykonane następujące dochody :
- podatek od nieruchomości osób prawnych
- podatek rolny osób prawnych i fizycznych
( częściowy wpływ zaległości osób fizycznych )
- podatek leśny osób fizycznych
- opłata od posiadania psów
( realizacja tytułów wykonawczych z 2009r. )
Nie wykonano planowanych dochodów w zakresie :
- - opłata eksploatacyjna
( na zmniejszone dochody wpływ miały warunki pogodowe )
- opłaty skarbowej
( uzależniona od ilości załatwianych spraw w urzędzie )

- 102,56 %
- 107,59 %
- 100,76 %
- 100,15 %

- 92,13 %

- 85,33%

W 2010r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 403 981,61zł
- w podatku od nieruchomości
- 349 075,13 zł
- w podatku od środków transportowych
- 54 906,48 zł
Skutki udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń wynoszą 466 374,00 zł
- w podatku od nieruchomości
- 426 336,00 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)
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- w podatku rolnym
- w podatku od środków transportowych
- w opłacie od posiadania psów
- umorzenie odsetek

- 1 630,00 zł
- 4 200,00 zł
150,00 zł
- 34 058,00zł

Stan zaległości na koniec roku przedstawia się następująco :
- w podatku od nieruchomości
- 295 572,70zł
- w podatku rolnym
39 538,17 zł
- w podatku leśnym
1 137,51 zł
- w podatku od środków transportowych
3,608,00 zł
- w opłacie od posiadania psów
5.655,04 zł
Na uwagę zasługuje fakt, że zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób
fizycznych, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym w stosunku do 2009r. i lat poprzednich
ulegają systematycznemu zmniejszaniu.
Szczegółowy stan zaległości przedstawia załącznik nr 4.
W roku 2010 na zaległości w zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych wystawiono 986 upomnień oraz 234 tytuły wykonawcze .
Z kilkunastoma podatnikami posiadającymi znaczne zaległości przeprowadzono rozmowy oraz
umożliwiono dogodną spłatę zaległości w ratach przy częściowym umorzeniu odsetek
podatkowych.
Na zaległości roku 2010 w opłacie od posiadania psów wysłano 71 upomnień oraz sporządzono
64 tytuły wykonawcze.

SUBWENCJE
Subwencje z budżetu państwa zrealizowane są zgodnie z planem.
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Na plan 140 000,00 zł wykonano 204 590,00 zł tj.146,13 % w tym:
- 144 000 zł - dotacja z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych na budowę drogi transportu
rolnego w Sędziszowej.
- 60 590 zł – dotacja z PFRON na samochód do WTZ.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
Na plan 1 778 638,00 zł wykonano 1 770 183,41 zł tj. 99,52 %
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 3 317 688,86 zł wykonano 3 237 387,41 zł tj. 97,58 %
Podstawowe zadania zlecone to administracja publiczna, obrona cywilna i pomoc społeczna.
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Na plan 260 000,00 zł wykonano 119 978,01 zł tj. 46,15 %
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Otrzymano 119 978,01zł w ramach umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje
się do realizacji zadanie z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu
„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Na plan 5 232 538,50 zł wykonano 1 242 579,91zł tj. 23,75 % w tym:
Zaplanowano środki z UE jako dotacje do realizowanych zadań bieżących oraz inwestycyjnych.
Nie zrealizowanie w/w dochodów w pełnej wysokości wiąże się głównie z opóźnieniami
w ocenie wniosków o płatność – głównie dotyczy zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy
kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa”.

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie.
%

Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe w tym:
Wydatki na projekty inwestycyjne finansowane
ze środków UE
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie
- pochodne od wynagr.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
- wydatki na obsługę długu
2. - pozostałe wydatki
Ogółem:

Plan
9 447 499,00

Wykonanie
wykonania
6 366 916,01
67,39

Udział % w
ogólnej
kwocie
wydatków
26,80

8 425 999,00
19 235 907,36

5 494 995,18
17 388 466,15

65,21
90,4

23,13
73,20

6 526 173,79
1 206 911,73
4 376 952,56

6 058 144,86
1 057 665,15
4 182 897,31

92,83
87,63
95,57

25,50
4,45
17,61

822 960,00

822 960,00

100

3,46

72 500,00
550 000,00
5 680 409,28
28 683 406,36

71 682,98
340 933,80
4 854 182,05
23 755 382,16

98,87
61,99
85,45
82,82

0,30
1,44
20,44
100

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 2010r. zrealizowane zostały w poszczególnych działach następująco :
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 96,02 %.
LEŚNICTWO - zrealizowano w 100,00 % .
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zadania zrealizowano w 97,22% .
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.
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TURYSTYKA – zadania zrealizowano w 16,09% . Były to projekty turystyczne realizowane
przy udziale dotacji unijnych.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zadania zrealizowano w 72,74 % . Poniesiono koszty
przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali, gruntów i budynków mienia gminnego.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zadania wykonano w 63,63 % . Były to zadania zlecone w
zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zadania zrealizowano w 85,63 % . były to wydatki : Rady
Miasta i Gminy i Urzędu Miasta i Gminy, wydatki związane opłatą składek na „Euroregion
Nysa”, „DOT”, „Stowarzyszenie kaczawskie” jak również prowadzone zadania i zakupy
inwestycyjne, oraz zadanie zlecone z zakresu spisu powszechnego.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zadania wykonano
w 75,63 % . Były to zadania zlecone w zakresie utrzymania rejestru mieszkańców oraz Wybory
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, oraz wybory do Rady Gminy.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA wykonano w 99,92 % .
Utrzymanie Jednostek OSP w pełnej gotowości bojowej oraz zadania obrony cywilnej, oraz
dofinansowano zakup lekkiego samochodu pożarniczego przez OSP w Świerzawie.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – wykonano w 81,90 %.
Były to wydatki na realizację poboru podatków.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonano w 61,99 % . Była to spłata odsetek od
kredytów i pożyczek. Stanowi to 1 % ogółu wydatków. Nie udzielono poręczenia dla
Stowarzyszenia Kaczawskiego Mściwojów 35a
OŚWIATA I WYCHOWANIE zadania zostały wykonane w 89,59 % . Wydatki na oświatę
wynoszą 27% ogółu wydatków. Łącznie zaś z wydatkami na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą
wynoszą 6 901 520,40 zł tj. 29 %.
Mimo przeznaczenia na oświatę kwoty 2 311 318,40 zł z dochodów własnych nie można
było zabezpieczyć wszystkich potrzeb gdyż są one o wiele wyższe.
W 2010r. jako wydatek inwestycyjny realizowano zadanie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Nowym Kościele oraz przebudowano kotłownie na biomasę w szkołach
gminnych.
OCHRONA ZDROWIA – zadania wykonano w 91,82 % . W ramach realizacji programu
profilaktyki zdrowotnej przeznaczono 12 000,00zł na dofinansowanie do usług rehabilitacyjnych
dla mieszkańców gminy oraz 2 085,25 na realizację szczepienia przeciw grypie seniorów.
Na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano
kwotę 101 927,55 zł.
POMOC SPOŁECZNA zadania zostały wykonane w 97,13 % . Zadania pomocy społecznej
realizowane były w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych. Zadania zlecone to głównie
wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków powodziowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
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 121 725,82 zł.
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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 61,46%
Realizowano zadania w zakresie kanalizacji, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni,
oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków majątkowych:
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy
Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz
„Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem przesyłowym
do Świerzawy,
- Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
"SANIKOM" Sp. zo.o. w Lubawce - zakupiono 2 akcje o wartości 1000zł,
- Budowa oświetlenia w Sędziszowej,
- Budowa oświetlenia w Starej Kraśnicy,
- Budowa oświetlenia w Lubiechowej,
- Renowacja części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowano w 89,27 %.
W 2010r. przekazano dotację dla Biblioteki oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki na domy
i ośrodki Kultury. 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,
- Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kraśnicy,
- Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem
sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw,
- Remnont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Rząśniku,
- Zakup i instalacja elementów miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci i ich rodziców we wsi
Rzeszówek,
- Zakup i instalacja elementów miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci i ich rodziców we wsi
Rząśnik.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano w 96,23 %. W 2010r. 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, Parking, siłownia parkowa.
- Ogrodzenie, remont trybun i bieżni boiska piłkarskiego. Droga i parking obok zaplecza

ZADANIA ZLECONE
W ramach zadań zleconych w 2010 r. realizowano zadania w zakresie :
1. Rolnictwo na kwotę
w tym:
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
2. Administracji publicznej na kwotę

-

396 189,93 zł

-

73 304,63 zł
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w tym:
- Urzędy Wojewódzkie
59 287,00 zł
- spis powszechny
14 050,63 zł
3. Urzędy Naczelnych Organów Władzy
56 770,00 zł
w tym:
- prowadzenie stałego spisu mieszkańców
1 320,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
30 201,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy
25 249,00 zł
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 000,00 zł
- zadania w zakresie obrony cywilnej,
6. Pomoc społeczna
- 2 686 610,48 zł
w tym:
- świadczenia rodzinne
2 606 325,48 zł
- składki na ubezp.
5 285,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
23 000,00 zł
- świadczenia dla rolników
52 000,00 zł
ZAKŁADY BUDŻETOWE
Wszystkie koszty zakładu pokryte zostały z własnych przychodów w wysokości 2 203 954,95zł.
INSTYTUCJE KULTURY
Instytucje kultury to Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki.
W 2010 r. przekazane dotacje na domy kultury, ośrodki i świetlice w wysokości 573 735,00 zł,
Biblioteki otrzymały dotacje w wysokości 208 125,00 zł.
W roku 2010 spłacono 1 646 504,00 zł kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.
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