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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W O P O L U  

z dnia 18 wrzeinia 2006 r. Skiadu Onekajqcego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

Na podstawie art. 13 pkt 4 w z w i w  z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; 
zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 
2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Sklad 
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

1. Ryszard Legin - przewodniczqcy 
2. Franciszek Firmuga 
3. Grzegorz Czarnocki 

opiniuje pozytywnie przediozonq przez Wojta Gminy Popiel6w informacjp o pnebiegu 
wykonania budietu gminy za I p6kocze 2006 r. 

U z a s a d n i e n i e  

Zgodnie z dyspozycjq art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 
2104 z pbin. zm.) dnia 31 sierpnia 2006 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
przedloiono informacj~ o przebiegu wykonania budietu gminy Popiel6w za I p6hocze 2006 r. 
przy!etq zarzqdzeniem nr 0152/404/06 Whjta Gminy Popielhw z dnia 3 1 sierpnia 2006 r. 
Przekazana przez Wojta informacja, stosownie do treici art. 13 pkt 4 w zwiqku z art. 19 ust. 2 
cyt. ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega 
zaopiniowaniu przez Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Analizujqc dane zawarte w sprawozdaniu W6jta o przebiegu wykonania budzetu za I p6hocze 
2006 r. w zakresie zgodnoici z wielkoiciami uj@ym w sprawozdaniach budietowych, a to: 
- z wykonania planu dochodbw budietowych (Rb-27S), 
- z wykonania planu dochod6w zwiqanych z realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej 

oraz innych zadah zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami (Rb-27ZZ), 
- z wykonania planu wydatkow budietowych (Rb-28S), 
- z wykonania podstawowych dochodow podatkowych (Rb-PDP), . ~ 

- o nadwyiceldeficycie jednostki samorzqlu terytorialnego (Rb-NDS), 
- o stanie zobowiqzah jednostla samorzqdu terytorialnego (Rb-Z), 
- o stanie naleinoici jednostki samorzqdu terytorialnego (Rb-N), 
- z z wykonania planbw finansowych fimduszy celowych nie posiadajqcych osobowoSci 

prawnej (Rb-33), 
- z wykonania planow finansowych dochod6w wiasnych jednostek budietowych i wydatkow 

nimi sfinansowanych (Rb-34), 
- o dotacjachlwydatkach zwiqanych z wykonywaniem zadari z zakresu administracji ndowej  

oraz innych zadari zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawarni (Rb-50), 
sporzqdzonych za okres od 1 stycznia do 30 czenvca 2006 r. Skiad Orzekajqcy nie stwierdza 
rozbieinoici. 
Stwierdza siq zgodnoiC wielkoici irodkbw ujqtych w sprawozdaniu o dochodach budzetowych 
oraz w informacji W6jta z kwotami przekazanymi gminie za I p6hocze br. przez Ministerstwo 
Finansow w zakresie subwencji og6lnej oraz udzialow we wpfywach z podatku dochodowego od 
os6b fizycznych. 



Weryfiijqc mformacjq o przebiegu wykonania budzetu za I p6hocze 2006 roku Sklad 
Orzekajqcy stwierdza, iz zostala ona sponqdzona w szczeg6lowoici okreilonej uchwalq nr 
XXXV/302/2006 Rady Gminy w Popielowie z dnia 22 czenvca 2006 r. w sprawie zakresu i 
formy informacji o pnebiegu wykonania budzetu Gminy Popiel6w za pienvsze pohocze. 

W okresie I p6hocza planowane dochody budzetowe w wys. 18.280.356 zl zostab 
zrealizowane w kwocie 8.093.539 zl, tj. 44,3%, natomiast wydatki na plan 19.692.557 zl 
wykonano w wys. 6.635.012 zl, tj. 33,7%, w tym wydak majqtkowe na plan 6.193.631 zl 
wykonano 169.381 zl, tj. 2,7%. Stosunkowo niski procent wydatk6w budzetowych zostal 
omowiony w sprawozdaniu W6jta. 
Jak wymka z powyiszych relacji realizacjq prognozy dochod6w o kt6rej mowa w art. 34 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych okreiliC nalezy jako stabilnq z uwagi na sytuowanie jej 
podstaw w wielkoiciach dochodow zasadniczo okreilonych: 
1) w spos6b dyrektywny powszechnie obowipjqcymi przepisami prawa (subwencje, dotacje), 
2) realnym planem dochodow wlasnych (wykonanie 39,9%). 
Wplyw na stopien realizacji og6lem dochodow wlasnych miafy rbwniez skutki: 
- - obnizenia przez Radq Gminy g6mych stawek podatk6w w wys. 231.087 zl, 
- udzielonych ulg i zwolnien w wys. 233.766 zl, 
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 

odniesieniu do umorzen zalegioici podatkowych - 8.411 zl oraz rozlozenia na raty i 
odroczenia terminu platnoici - 25.001 zl, 

co ogolern stanowiqc 498.265 zl wynosi 6,86% planu dochodbw wlasnych. 
Zr6inicowany stopien realizacji wydatk6w budzetowych zostd przedstawiony w szczeg6lowoSci 
umozliwiajqcej identyfikacjq wielkoici wykonania planu w ukladzie zadaniowym. W czqici 
opisowej informacji W6jt Gminy pnedstawil stopien realizacji zadah inwestycyjnych. 
Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28s nie stwierdzono: 
- pnekroczenia planu wydatk6w budzetowych wg stanu na 30 czenvca 2006 r., 
- wystqier~ia zobowiqa'~ -ayiiagalnycl~. 
Realizacja budzetu za okres I p6hocza zarnknqla siq nadwyzkq dochod6w nad wydatkami w wys. 
1.458.527 zl. 
Z g o h e  ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiqzah jednostki samorzqdu terytorialnego kwotq 
zobowiqzah finansowych gminy z tytulu zaciqgniqtych kredytow i powczek dlugoterminowych 
okreila wielkoii 3.356.631 zl, co w stosunku do planu dochodow na dzien 30 czenvca br. wynosi 
18,3%. Powyiszy wskainik wskazuje na zgodnoii z normq zawartq w art. 170 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych stanowiqc% iz lqczna kwota dlugu jednostki samonqdu terytorialnego w 
trakcie roku budzetowego na koniec kwartalu nie moze pnekraczai 60% planowanych w danym , 

roku budzetowym dochodow tej jednostki. R6wniez kwota wykonanych rozchod6w zawierajqca 
splaty rat kapitdowych zaciqgniqtych kredyt6w i powczek w wys. 1.136.433 zl spehia wymog 
prawny zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (ograniczajqcy mozliwoii 
wielkoici splaty w danym roku budzetowym rat kredythw i powczek oraz potencjalnych splat 
kwot wymkajqcych z udzielonych pnez gminq porqczeh wraz z naleinymi w danym roku 
odsetkami od tych kredyt6w i powczek do wys. 15% planowanych na dany rok budzetowy 
dochod6w gminy), gdyi obciajenie budzetu 2006 r. gminy Popielow spla& ww. zobowiqah 
wynosi 6,2% planu dochodow og6lem. 

W tym stanie Sldad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstqpie ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych od niniejszej uchwab shzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwafy. 



Czgsc opisowa iniormacji o wykonaniu hudzetu gminy za I p 6 k o u e  2006 roku 

Budzet grniny za I polrocze 2006 roku zrealizowany zostal w stosunku do planu w 
44,27% po sironie dochodow oraz 35,69% po stronie wyaatkow. 

Niisza realizacja budietu zwiqzana jest z przesunigciern zadan wspotfinansowanych 
ze Qrodkow Unii Europejskiej oraz z innych irodel na drugie polrocze 2006 roku. 

Cqczny plan dochodow na dzieh 30 czerwca 2006 roku zostal zwigkszony od 
zatozonego w Uchwale Nr XXXi24512005 z dnia 29 grudnia 2005 roku na kwotg 567.60'1,- 
ztotych. Zrniany te zwiqzane s q  przede wszystkirn ze zwigkszonq subwencjq oswiatowq 
wprowadzonq do budzetu Uchwalq Nr XXX111/280/2006 Rady Grniny w Popielowie z dnia 20 
kwietnia br , dotacjarni wprowadzanyrni sukcesywnie na podstawie wytycznych Opolskiego 
Urzgdu Wojewodzkiego na realizacjg zadan biezqcych z zakresu adrninistracji rzqdowej oraz 
korektarni na zadaniach inwestycyjnych wprowadzanyrni w ciqgu I polrocza. 

Analiza realizacji planu dochodow w porownaniu do I pdrocza roku 2005, z uwagi na 
znaczne rozbieznosci w zrodlach dochodow pornigdzy badanyrni okresarni budzetowyrni, 
powinna byc dokonana jedynie pod wzglgdern dochodow podatkowych grniny oraz 
dochodow uzyskanych z rnajqtku grniny (dzieriawa, sprzedai, wieczyste uzytkowanie). 
Struktura powdanych zrodel ksztaltowala sig w latach 2005-2006 odpowiednio: 

... . ., : . . ..,;. . ... '2005;:.:.,:+.:~ . . . < .  . , . . , :  .,.20~6; . :  ,::.:,:. , .. .. . . ... 8 . . .. . 

Dzial I Wyszczegolnienie Plan I Wykonanie % Plan Wykonanie I % 
I I 

Gospodarka 
Mieszkaniowa 

Dochody od osob 
prawnych, 
od osob fizycznych 

jednostek 
nieposiadajqcych 
osobowosci 
prawnej oraz 
wydatki zwiqzane z 
ich oborern r 
Zauwazalny jest zatern znaczny wzrost dochodow uzyskanych z rnienia grninnego 

(rnirno obnizonego planu wykonanie jest wyisze) oraz rninirnalny wzrost z tytulu podatkow i 
oplat lokalnych. 

Za prawidtowe nalezy uznaC wykonanie podstawowych dochodow podatkowych 
grniny. Realizacja na poziornie 49% swiadczy o dobrej pracy sluzb podatkowych oraz 
ostroznyrn udzielaniu ulg przez organ podatkowy. 

Pozostale stale irodla dochodow - subwencje i dotacje z uwagi na zwigkszony 
zakres naloionych na grning zadan ksztaltuje sig w odniesieniu do planu na poziornie 
wyzszyrn niz w roku ubieglyrn. 



W rozbiciu na poszczeg6lne dziaty, rozdziaty i paragrafy dochody przedstawiajq sic 
nastgpujqco: 

DZIAL 010 - Rolnictwo i hwiectwo - wykonanie w tyrn dziale wynosi iqcznie 26,04%, na 
ktore sktadajqsig dochody uzyskane z poniiszych irodet: 

- 5 0960 - otrzvrnane spadki. zapisv i darowiznv w postaci pienieinei - na 
zaplanowane 49.000,- darowizn od mieszkancow za przylqcza kanalizacyjne oraz za 
wodociqgi, zrealizowano tqcznie 52.900,- wptat co stanowi 107,96%. Wptaty pienieine w 
bieiqcym roku dotyczq przede wszystkim tych mieszkancow, ktorym W6jt w uzasadnionych 
przypadkach roztoiyl ptatnosc na raty. 

- 5 6298 - ~ r o d k i  na dofinansowanie wlasnvch inwestvcii qmin (zwiazkow amin), 
p p -  
dochody zaplanowane w tym paragrafie zwiqzane sqdofinansowaniem zadania: Rozbudowa 
stacji uzdatniania wody w Starych Siotkowicach zaplanowanego do realizacji ze srodkow 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Z uwagi na du iq  liczbg 
zloionych wnioskow w odniesieniu do przeznaczonych na dofinansowanie dla gmin 
srodkow, wniosek dotyczqcy wlw zadania umieszczono na liscie rezerwowej. W zwiqzku z 
tym realizacja tego zadania zostala na chwile obecnqwstrzyrnana. 

- 5 6330, 6339 - Dotacie celowe otrzvmane z budietu panstwa na realizacie 
inwestvcii i zakupow inwestvcvinvch wlasnvch qmin (zwiazkow qmini - srodki ujete w tych 
paragrafach dotyczq: 

z czwartq cyfrq ,,9 - wspolfinansowania ze srodkow rezerwy budietu panstwa dla 
zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siolkowicach zaplanowanego do 
realizacji ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
(brak wykonania dochodow z tego i rodh jest analogiczny jak w wyiej omowionyrn 
paragrafie) 

z czwartq cyfrq ,,0" - sq to srodki zapianowane z Kontraktu Wojewodzkiego jako 
wspotfinansowanie zadania ,,Zagospodarowanie terenow wiejskich Grniny Popielow - 
Stobrawa". Na dzien 30 czerwca 2006 brak jest wykonania dochodow w tym paragrafie z 
uwagi na nie zakwalifikowanie sig zadania do realizacji. 

- 5 2708 - ~ r o d k i  na dofinansowan~e wlasnvch zadan biezacvch arnin (zwiaz~ow 
gminl powiatow (zwiaznow powiarowi, samorzsdow wo'ewoaztw. pozvskane z innvch irodei 
- zaplanowane w tym paragrafie Srodki zwiqzane s q  z dofinansowanie zadan 
zaplanowanych do realizacji w rarnach Sektorowego Programu Operacyjnego. Sq to 
zadania: ,!Remont Dornu Kultury w Karlowicach", ,,,Reemon Dornu Ludowego w Rybnej", 
,,Remont Swietlicy Wiejskiej w Kurzniach", "Rernont Swietticy Wiejskiej w Starych Kolniach". 
Wykonanie dochodow w tym paragrafie ksztattuje sie na poziomie 31,89% i wynosi 
279.407,80. Jest to refundacja poniesionych na przestrzeni 2005-2006 wydatkow na zadania 
:"Remont Domu Kultury w Karlowicach" oraz ,,Rernont Domu Ludowego w Rybnej". Z uwagi 
na fakt, i i  wnioski zloione przez grning na pozostate zadania zaplanowane do realizacji w 
rarnach Sektorowego Programu Operacyjnego ujgte zostaty na liscie rezerwowej (zbyt duia 
liczba wnioskow w stosunku do puli srodkow). 



DZIAC. 600 - Transport i tqcznosc - tqczne wykonanie w tym dziale wynosi 0,2I0h. Tak 
niska realizacja dochodow w tym dziale zwiqzana jest ze srodkami zewnetrznymi. Sq to 
przede wszystkim dochody dotyczqce: 

- Q 6298 oraz Q 6539 - zwiqzane z wsp~nansowaniem z rezerwy z budietu 
panstwa oraz dofinansowaniem zaplanowanym do reaiizacji ze srodkow z EFRR w ramach 
ZPORR zadania :" Budowa drogi gminnej ulicy Bocznej-Kolejowej w miejscowosci Kariowice 
wraz z przebudowq linii kablowej sredniego napiecia". Z uwagi na wtasnie podpisane umowy 
z wykonawcami. dochody zostanqzrealizowane pod koniec roku 2006. 

- 5 6260 - Dotacie otmmane z funduszv celowvch na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztow realizacii inwestvcii i zakupow inwestvcvinvch iednostek sektora 
finansow ~ublicznvch - w paragrafie tym zaplanowane s q  srodki z Funduszu Ochrony 
Gruntow Rolnych w formie dotacji na zadania : ,,Budowa drog dojazdowych do gruntow 
rolnych w Popielowie" oraz ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Kurzniach". 
Pozytywnie rozpatrzony wniosek na budowe drogi w Popielowie pozwoli do konca bieiqcego 
roku zrealizowaC, w czesci dochody z tego tytutu. 

- 5 049 - Wptvwv z innvch lokalnvch oplat oobieranvch przez iednostki samorzadu 
tervtorialneao na podstawie odrebnvch ustaw - sq to dochody zaplanowane z tytutow: optat 
za zajecie pasa drogowego i zamieszczenie w nim urzqdzen nie zwiqzanych z 
funkcjonowaniem drog oraz z tytulu kar za nie dotrzymanie warunkow okreslonych we 
wskazanym zezwoleniu, kary za zajecie pasa bez zezwolenia. W miqzku z nowelizacjq 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 
o drogach publicznych, od dnia 30 czerwca 2005 roku dochody uzyskane z powyiszych 
irodet stanowiq dochody wtatciwej jednostki samorzqdu terytorialnego. Dochody z tego 
irodta wykonano w wysokosci 1934,SO co stanowi 64,48% zatoionego planu 

DZIAC. 630 - Turystyka - Dochody w tym dziale dotyczqce Srodkow pochodzqcych z Unii 
Europejskiej oraz z rezerwy z budietu panstwa objete paragrafami Q 6298 oraz Q 6339 
zwiqzane sq z zadaniem: ,,Rowerem po Siqsku oznakowanie i czesciowa modernizacja tras 
rowerowych w gminie Popielow. Dochody te z uwagi na aktualnie realizowane zadania, 
zostanq przekazane gminie pod koniec II potrocza br. 

DZIAC. 700 - Gospodarka rnieszkaniowa - realizacja dochodow w tym dziale ksztaltuje sie 
na poziomie 38.75%. Wykonanie to jak wspomniano na wstepie w porownaniu do roku 
ubiegtego, mimo mniejszego planu wzroslo o przeszto 7%. Na przestrzeni ostatnich lat widaC 
nieznaczny, ale jednak staty wzrost dochodow uzyskanych z majqtku gminy. 
Przyjety w styczniu br roku plan zagospodarowania przestrzennego trzech najwiekszych 
miejscowosci gminy powinien zwigkszyC zainteresowanie potencjalnych nowych inwestorow. 
Zintensyfikowanie dzialan majqcych na celu wypromowanie terenow przeznaczonych pod 
inwestycje powinno w kolejnych miesiqcach zaowocowaC wiekszymi wplywami z tego 
irodia. 

Na wykonanie w tym dziale sktadajq sig poniisze zrodta dochodow ujete w 
paragrafach: 

- 5 0750 - Dochodv z naimu i dzieeawv skladnikow maiatkowvch Skarbu Panstwa, 
jednostek samorzadu tervtorialneao tub innvch iednostek zaliczanvch do sektora finansow 
publicznvch oraz innvch umow o podobnvm charakterze - plan zostal wykonany w 43,36% 
(na 30.06.2005 - 42%). Realizacja dochodow w tym paragrafie jest zadowalajqca. 



- 9 0770 - Wplvwy z Mulu odrdatneso nabvcia prawa wlasnosci oraz prawa 
uivtkowania wieczvsteqo nieruchornosci - dochody w tyrn paragrafie zrealizowano na 
poziomie 23,05% (na 30.06.2005 - 9%). Nieznaczny wzrost dochodow z tego tytulu zwiqzany 
jest z ostroinym oszacowaniern wplywow. Ma to zwiqzek z zaleglosciami z tyiulu naleznosci 
z lat ubieglych od dwoch dluinikbw przebywajqcych za granicq. W chwili obecnej trwajq 
przygotowania do wyegzekwowania naleznosci na drodze sqdowej. Zaleglosci na dzien 
30.06.2006 roku wyniosly: 20 667,05 

- 9 0830 - w~ lvwv z usluq - s q  to wplywy z czynszow za najern lokali mieszkalnych. 
Plan wykonano w 4737% (na 30.06.2005 - 41%). Zauwaialny jest wzrost dochodow w 
porownaniu do analogicznego okresu roku ubieglego. Niisze niz w roku ubieglyrn sq 
zaleglosci z tytulu nieuregulowanych czynszow. Ma to zwiqzek z pnyjgtq w dniu 26 
paidziernika 2005 roku Uchwalq Nr XXV11/231/2005 Rady Grniny w sprawie urnarzania 
wierzytelnosci rn.in. z tytuiu zaleglych oplat czynszowych. Osoby, ktore zostaly dotknigte 
ubostwern, bez stalego irodla utrzyrnania rnogly skorzystac z rnoiliwosci jakie dala irn 
powolana Uchwala. Kilku najwigkszych dluznikow wystapilo do Wojta Gminy z proSbq o 
udzielenie ulg w splacie zaleglosci. W zwiqzku z faktern, ze egzekucja naleznosci 
zagrozilaby egzystencji dluinikow oraz osob pozostajqcych na uch utrzymaniu, Wojt Gminy 
jako organ upowazniony przez Rad? Grniny, po wnikliwyrn zbadaniu sprawy, udzielil kilku 
urnorzen na kwotg 9.998,91 oraz jednego odroczenia w splacie na kwotg 802,98 zlotych. 

Wykaz os6b oraz kwot urnorzen i odroczeri udzielonych przez W6jta zostalo 
przedstawione zgodnie z 5 7 powdanej Uchwaly w odrgbnej informacji o dokonanych 
urnorzeniach i udzielonych ulgach z tytulu naleinosci pienig2nych jednostek organizacyjnych 
Grniny za I p6trocze 2006 roku. 

Zaleglosci na dzieh 30.06.2006 r. wyniosly 13.161,38 zlote. 

- g 0870 - Wplvwv ze sprzedazv skladnikbw rnaietkowvch - wykonanie w tyrn 
paragrafie ksztattuje si? na poziornie 34,30% (na 30.06.2005 r -26%). Jak wspomniano 
wczesniej, w porownaniu do analogicmego okresu roku poprzedniego nastapil znaczny 
wzrost dochodow z tego tytulu. W tym paragrafie s q  rowniez ujete naleznosci wlascicieli za 
wczesniej kupione nieruchornosci na raty. Zaleglosci we wplatach za zakupione 
nieruchomosci na raty wyniosly na dzien 30.06.2006 roku 626,93 

- 9 0920 - pozostale odsetki - dotyczq wplat za naliczone w ciqgu roku odsetki od 
rat, zgodnie z aktern notarialnyrn oraz od nieterrninowych wplat za uzytkowania wieczyste, 
czynsze, sprzedaz nieruchomosci. tqcznie wykonanie dochod& na tyrn paragrafie wynosi 
50.24%. 

DZlAL 750 - Administracja publiuna - Wykonanie planu dochodow w dziale wynosi 
lqcznie 5,86%, z czego: 

- 9 2010 - dotacie celowe otrzvrnane z budtetu panstwa na realizacie zadah 
bieiacych z zakresu administracii rzadowei oraz innvch zadan zleconvch aminie (zwiazkom 
arnin) ustawami - dochody z tego tytuju wykonalisrny w 48,03%. 

- 9 2020 - dotacie celowe otrzvrnane z budzetu panstwa na zadania biezace 
realizowane przez qrnine na podstawie porozurnien z orqanarni adrninistracii rzadowei - 
dochody z tego tytulu zrealizowano w 50% 

- g 0690 - wplvwv z roinvch oplat - dochody nie zostaly zrealizowane 



- 5 0970 - w ~ h y  z roznvch dochodow - w tym paragrafie ujete s q  dochody m.in. z 
tytulu prowizji ze sprzedazy znakow skarbowych i za uslugi ksero. Dochody w tym paragrafie 
zrealizowano na poziomie 6,71%. W paragrafie tym ujgte sq rowniez dochody wynikajqce z 
nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego - 5% dochodow 
uzyskiwanych na rzecz budzetu panstwa w zwiyku z realizacja zadan z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawarni. 

- § 6330 - Dotacie celowe otwmane z budieiu oalistwa na realizacie inwestvcii i 
Z ~ ~ U D O W  inwestvcvinvch wlasnvch qmin (zwiazkow amin) - Brodki ujgte w tyrn paragrafie 
dotyczq zaplanowanego dofinansowania VJ formie dotacji w ramach Kontraktu 
Wojew6dzkiego na zadanie : ,,Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Ulzgdzie Gminy 
w Popielowie" . Z uwagi na nie zakwalifikowanie sig wniosku do prograrnu, dochody te w 
koiejnych miesiqcach zostanq wyelirninowane z planu. 

DZIAC 751 - Ungdy nacaelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i achrony prawa 
oraz sqdwvnictwa - dochody zreaiizowane na poziomie 49,9676 - W dziale tym ujgte sq 
tylko wplywy z tytulu dotacji na utrzyrnanie stalego rejestru wyborcow. 

DZIAC 754 - Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa - dochody w tym 
dziale zrealizowane zostaiy na 73,20% poziomie i dotyczqBrodkow ujgtych w paragrafie: 

- 5 2010 - dotacie ceiowe otrzvmane z budietu ~anstwa na realizacie zadan 
biezacych z zakresu adrninistracii rzadowei oraz innych zadan zleconvch urninie (zwiazkom 
grnin) ustawarni - i dotyczqdotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej. 

DZtAt 756 - Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadajqcych osohow&ci prawnej oraz wydatki nnriqzane z ich paharem - Iqczna 
realizacja planow ksztaituje sig na poziomie 48,55%. Dynamika w dziale - wzrostu pianu oraz 
wykonania przedstawia poniisza tabelka: 

Analizujqc powyisze dane moina zauwaiyc, ze dynamika wzrostu wykonania 
dochodow z tytulu podatkow i oplat jest wyiisza od dynamiki wzrostu przyjgtego planu. 

tqczny plan w dziale jest wyiszy niz w roku 2005 o prawie 8%. Na jego 
podwyiiszenie rnialy wp(yw przede wszystkirn wyisze stawki podatku od nieruchomosci 
uchwalone Uchwalq Nr XXIX/23912005 r Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 listopada 2005 
roku. Realizacja planu za I polrocze 2006 r. na poziornie 48,5576 Swiadczy o prawidlowo 
przyjgtej polityce planowania. 

W poszczegblnych paragrafach wykonanie przedstawia sig nastgpujqco: 

- 3 0010- podatek dochodowv od os6b fizvcznvch - wykonanie w tym paragrafie 
ksztaituje sig na poziornie 42,31% i jest podobnyrn poziornie jak w analogicznyrn okresie 
roku poplzedniego. Wplywy dochodow z tego tytulu realizujq przyjgty przez Ministerstwo 
Finansow plan odgornie nalozony na grning ustawq. 



- g 0020 - podatek dochodowv od osob prawnvch - plan zatozono na poziornie 
2.000,- ztotych. Wykonanie na poziornie 211,94% (na 30.06.2005 - 75%) w stosunku do 
planu jest zadowaiajqce. 

- 5 0310 - nodatek od nieruchornosci - dochody z tego tytutu wykonano na poziornie 
49.34% we wplywach od osob prawnych i od os6b fizycznych. 

W obu przypadkach plan dochodow z podatku od nieruchornosci zostat zatozony na 
poziornie nizszym niz przypis, ktory uwzglgdnia zalegtosci z lat poprzednich. Sirategia ia 
pozwoli na sprawniejszq realizacje dochodow, ktore zabezpieczq zaplanowane w 2006 roku 
wydatki. 

Wykonanie zblizone do % zatozonego planu naleiy uznaC za prawidtowe, swiadczqce 
o stalyrn nadzorze stuzb podatkowych w zakresie windykacji naleinosci podatkowych. 

Naleiy t a k e  nadmienic, t e  Rada Gminy uchwalajqc stawki w podatku od 
nieruchornosci na 2006 rok nie przyjea ich gornych wartosci, lecz jedynie minimalny wzrost 
na poziomie 8%. Konsekwencjq obnizenia gornych stawek s q  niezrealizowane dochody w 
danym okresie sprawozdawczym. Na dzieli 30.06.2006 roku z tytutu podatku od 
nieruchomosci jest to kwota 231.087,36 ztotych. 

Analizujqc prawidtowosc prowadzonych windykacji w zakresie podatku od 
nieruchomosci zauwaialna jest poprawa w sciqgalnosci naleinosci. 

Zalegtosci we wptatach podatku od nieruchomosci na 30.06.2006 wynosity: 

99.999,36 w przypadku osob fizycznych (na 30.06.2005 - 101 667,-) 
270.784,06 w przypadku osob prawnych (na 30.06.2005 - 337 879,-) 

- fj 0320 - podatek rolnv - plan dochodow zostat zrealizowany na poziomie 57,75% o 
prawie 13% wigcej n i i  w roku 2005. Planowane wptywy z tego tytutu podobnie jak w 
przypadku podatku od nieruchomosci s q  zaplanowane na poziomie niiszym n i i  naleinosci 
(salda poczqtkowe + przypisy roku biezqcego - odpisy) 

W roku 2006, Gmina Popielow nie obniiyta gornej stawki podatku rolnego stqd tez 
nie zanotowano utraconych dochodow z tego tytutu. 

Zalegtosci na 30.06.2006 roku wynosity: 
53.878,95 od osob fizycznych (na 30.06.2005 - 68 975,-) 
44.229,20 od osob prawnych (na 30.06.2005 - 74 222,-) 

Zauwaiyc moina, t e  rowniei w przypadku podatku rolnego nastqito znaczne 
zmniejszenie zalegtosci. 

- 5 0330 - podatek lesnv - realizacja dochodow w tym paragrafie ksztattuje sig na 
poziomie 55,10%. W podatku tyrn wystqpity niewielkie zalegtosci na kwotg: 294,47 . 

- 5 0340 - podatek od srodkow trans~ortu - wykonanie planu w tym paragrafie 
ksztattuje sig na poziomie 58,78%. Zalegtosci wyrnagalne na dzie~i 30.06.2006 wynoszq 
968,70 ztotych. 



- 5 0350 - podatek od dzialalnosci oospodarczei osob fizvcznych, o~lacanvch w 
formie kartv oodatkowei - wykonanie planu wynosi 57,65%. W paragrafie tym sq ujgte 
dochody realizowane przez Urzqd Skarbowy z tytulu dochodow mieszkancow gminy 
rozliczajqcych swojq dzialainoSc gospodarczq w formie kariy podatkowej. Windykacjq 
zaleglosci, ktore na dzieli 30.06.2006 roku wynosily 4.547,98 dotych zajrnuje sig 
bezposrednio Urzqd Skarbowy. 

- 9 0360 - podatek od spadkow i darowizn - realizacjg dochodow z tego tytulu 
prowadzi Urzqd Skarbowy. Wykonanie wynosi 88,80%. W p m y  z tego tytulu s q  trudne do 
oszacowania, gdyi jego realizacja nie leiy w kompeiencjach urzgdu gminy. 
Zaleglosci w realizacji podatku na dzieli 30.06.2006 r wynoszq 5.572,50 zbtych 

- 9 0410 - w p h v  z oplatv skarbowei- plan zostal zrealizowany a i  w 256.03°h. 

- 9 0430 - WPWV z o~ la t v  tarclowei - dochody z tego tytulu nie zostaly wykonanie za 
I polrocze. Sciqganie oplaty za mozliwoSc handlu na terenie gminy napotyka na coraz 
wigksze problerny. Brak wsparcia ze strony lokalnej policji oraz coraz wigkszy opor 
spoleczny to nie jedyne aspekty utrudniajqce prawidlowoic realizacji dochodow z tego tytulu. 
Problem pobierania optaty targowej powinien zostac poddany szczegfiowej analizie w celu 
jego wyeliminowania w plzyszlym roku budietowym. 

- 5 0450 - wplvwv z o~ la tv  administracvinei za czvnnosci urzedowe - plan wykonany 
zostat na poziomie 33,21%. Wykonanie w tym paragrafie zwiqzane jest ze splzedaiq 
specyfikacji przetargowych oraz wpisami do ewidencji. 

- 9 0460 - w~lvwv z optatv eksploatacvinej - wykonanie jest na poziomie 38,89% - 
realizacja dochodow z tego tytulu dotyczy oplaty zwiqzanej z dzialalnosciq wydobywczq 
kopalin. Te wplywy rowniez trudno jest realnie zaplanowac, gdy i  s q  niezaleine od urzgdu 
gminy. 

- 5 0490 - wolvwv z innvch oplat lokalnych pobieranvch przez iednostki samorzadu 
tervtorialneao na podstawie odrebnvch ustaw - plan w tym paragrafie zostal wykonany na 
poziomie 15%. Wptywy w tyrn paragrafie sq m i g a n e  przede wszystkim z oplatq za 
sporzqdzane testamenty. 

- 9 0500 - podatek od czvnnosci cvwilno~rawnvch - plan zostat zrealizowany w 
53.85%. Podatek ten realizujq urzgdy skarbowe oraz notariusze. W zwiqzku z tym realizacja 
dochodow tego tytulu jest uzaleiniona od wtasnie tych instytucji. Na dzien 30.06.2006 roku 
zalegbsci wymagalne wynosity 134,- ztote. 

- 9 0910 - odsetki od nieterminowvch w ~ h t  z tvtutu podatkow i optat - dochody z 
tego tytulu zostaly zrealizowane na poziomie 87,56%. Odsetki te dotyczq zalegfosci 
podatkowych o Morych wspomniano przy omawianiu poszczegolnych podatkow i oplat 
lokalnych. Wysokie wykonanie w tym paragrafie z jednoczesnym spadkiem zalegbsci z 
tytulu tqcznego zobowiqzania podatkowego swiadczy o prawidiowej pracy sluib 
podatkowych. 



W c i g u  analizowanego okresu sprawozdawczego, na wnioski podatnikow Wojt udzielit ulg w 
postaci odroczeri i urnorzen nastgpujqcych podatkach: 

' udzielone 1 umorzsnia: 1.788.75 1 6.635.70 1 
udzielone. 
odcoczenia: 

tqcznie udzielone ulgi, odroczenia, urnorzenia i zwolnienia za I p6lrocze 2006 roku wyniosty 
33.41 1.90 ziotych 

Reasurnujqc analizq wykonania podstawowych dochodow podatkowych raz jeszcze 
nalezy podkreslib, i i  ~ornimo obnizenia qomvch stawek podatkow na rok 2006 o kwote 
231.087.36 wptaty s iwy isze  od roku 2i05 o przeszto 9,73%. Prawidtowe tqczne wykonanie 
dochodow z tytutu podatkow i opiat za I potrocze pozwoli oczekiwac rownie wysokiej 
realizacji dochodow w kolejnych rniesiqcach. 

I 

'2 odrsr.transp 

300,- 

od.' rolny. 
n ieruchomo~ci  ' 1  ' 1 :  lesny. 

Na dzien 30.06.2006 tqczna kwota zobowiqzari wyrnagalnych w dziale 756 wynosi 
480.409,22 ztotych (na 30.06.2005 - 592 807,-, 30.06.2004 - 477.818,-, a w 2003 477.172,-) 

6.011,52 

DZIAL 758 - Rozne rozliwenia --plan zostat zrealizowany w 57,41% - w dziale tyrn sq 
zaplanowane wplywy z tytulu subwencji ujgte w 5 2920. 

18.679.18 ~ 10,49 

DZlAk 801 - Oswiata i wychowanie - dochody w tyrn dziale zostaly zrealizowane 
na poziornie 41,27%. W rozbiciu na paragrafy wykonanie plzedstawia sig nastqpujqco: 

- 5 0830 - w o h v  z ustuq - ujgte w tyrn paragrafie dochody dotyczq wptat od 
rodzicow za wyiywienie dzieci w plzedszkolach oraz za wynajern sal lekcyjnych na kursy w 
PSP Popiel6w oraz w Girnnazjurn w Starych Siolkowicach - iqczne wykonanie w tyrn 
paragrafie wynosi 46,29% 

- 5 0960 - otrzvrnane spadki. zaoisv i darowiznv w postaci pienieinei - s q  to plzede 
wszystkirn darowizny rodzicow (czesne) na lzecz przedszkoli. W paragrafie tym w rozdziale 
,,Szkoty podstawowe" ujgte s q  rowniez darowizny dokonane na lzecz placowek przez 
sponsorow. 

Ogolna realizacja dochodow w tyrn paragrafie wynosi 54,25%. 

- 5 0970 - w p W v  z r6znvch dochodow - tqczne wykonanie dochodow w tyrn 
paragrafie wynosi 66,68%. S q  dochody z tytutu wynajrnu dla PKS Blzeg grninnego girnbusa. 

- g 2030 - dotacie celowe otlzvrnane z budzetu panstwa na realizacie wtasnvch 
zadafi biezacvch qrnin (zwiazkow qrnin] - wpkywy w tyrn paragrafie dotyczq dotacji na 
sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin z cigzkq sytuacjq rnaterialnq. 
Dotacja przeznaczona na ten cel zostala zrealizowana w 100%. 



- 5 2707, 5 2708, 5 2709 - Srodki na dofinansowanie wlasnvch zadan bieiacvch 
gmin (zwiazkow qrnin). ~owiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow woiewodztw, 
pozvskane z innvch irodet - zaplanowane dochody w tych paragrafach zwiqzane sq z 
rozpoczgtymi w 2005 roku zadati wsp6tfinansowanymi ze srodkow Unii Europejskiej, a 
dotyczqcych programow prowadzonych przez PSP Karlowice, PSP Stobrawa oraz 
Gimnazjurn w Starych Siotkowicach - ,,SZKOW MARZEN" oraz projektu realizowanego 
przez Gimnazjum w ramach prograrnu Socrates Cornenius. Wpiywy z tych .?rod& zostaiy 
zrealizowane odpowiednio: 

§ 2707 - 0% (dochody zostanq zrealizowane w Il p&roczu) 
§ 2708- 68,48% 
§ 2709 - 68,48% 

finansow publicznvch - zaplanowane dochody z tego irodla dotyczq dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne ,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz 
z niezbgdnq infrastrukturq technicznq i zagospodarowaniem terenu pny  Publicznej Szkole 
Podstawowej w miejscowosci Popielow przy ulicy Powstancow". W zwiqzku z rozpoczgciem 
prac budowlanych pod koniec czerwca br, dochody zostanqzrealizowane w II potroczu. 

- 5 6330 - Dotacie celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacie inwestvcii i 
zaku~ow inwestvcvinvch wiasnvch smin (zwiazkow qmin) - dochody ujete w tym paragrafie 
zaplanowane byty jako dotacja z Kontraktu Wojewodzkiego do zadania ,,Modernizacja 
centralnego ogrzewania w PSP Popiel6W. Z uwagi na nie zakwalifikowanie sip wniosku, 
zadanie zostalo zrealizowane tylko ze srodkow wlasnych. W zwiqzku z tym zaplanowane 
dochody ze tego zr6dla zostanq skorygowane w okresie poiniejszyrn. 

DZIAL 851 - Ochrona zdrowia - plan dochodow zostat zrealizowany lqcznie na poziomie 
45,46%. Wplywy sq ujgte w nastgpujqcych paragrafach: 

- 5 0480 - wplvwv z oplat za zezwolenia na sorzedaz alkoholu. Wplywy z tego tytulu 
sq przeznaczone na profilaktykg i przeciwdziatanie alkoholizrnowi oraz na realizacjg zadan 
okreilonych w programie profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz 
zwalczania narkomanii. Na 30.06.2006 roku plan zrealizowano w 78.74% 

- 5 6298 - Srodki na dofinansowanie wlasnvch inwestvcii qmin fzwiazkow qmin), 
powiatow (zwiazkow powiatow). samorzad6w woiewodzhnl, pozvskane z innvch irodet - w 
paragrafie tym zostalo zaplanowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na zadanie ,,Modernizacja osrodkow zdrowia w rniejscowosciach: Stare 
Siolkowice, Popieiow, Karlowice". Jest to ostainia platnosi: za zakonczone w 2005 roku 
zadanie. Do dnia dzisiejszego lnstytucja Posredniczqca nie przekazala przyznanych 
srodkow. Dochody z tego tytutu sptacq jednoczesnie ostatniq transze poiyczki zaciqgnigtej 
na prefinansowanie wlw zadania. 

DZlAt 852 - Pomoc spdecrna - W dziale tyrn ujgte zostaly dotacje przekazane przez 
Opolski Urzqd Wojew6dzki na realizacjg zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej 
oraz innych zadan zleconych grninie ustawami oraz dotacje na realizacjg zadan wlasnych 
gmin - wplywy z tych tytulow ujete s q  w - 5 2010, - 5 2030. Realizacja dochod6w w tym 
dziale wynosi 44,58 O/O w stosunku do planu. 



DZIAC. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - tqczne wykonanie dochodow w tym 
dziale wynosi 61.25% - dotyczq one ptzede wszystkim wptywow rodzicow za wyiywienie 
dzieci w stolowkach szkolnych. Realizacja planu ujgtego w § 0830 W p h y  z usluq - wynosi 
3537%. 

- § 2030 - & 
zadan bieiacvch qmin (zwiazkow amin) - wplywy w tym paragrafie dotyczq dotacji 
ptzekazanej ptzez OUW na pomoc materialnq dla uczniow wyplacanq ptzez UG zgodnie z 
ptzyjgtym ptzez Radg Gminy regulaminem. Doiacja ptzeznaczona na ten cel zostala 
zrealizowana w 94,66%. 

DZIAC. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - dochody zaplanowane w 
tyrn dziale dotyczq tylko srodkow zwiqzanych z dofinansowaniern ze Srodkow Unii 
Europejskiej oraz wspotlinansowaniem z rezenvy budietu panstwa na zadanie 
,,Rekultywacja I zagospodarowanie sktadowiska odpadow komunalnych w Karlowicach, 
Gmina Popielow". Dochody ujgte w 9 6298 oraz § 6339 z uwagi na wtasnie rozpoczgtq 
realizacjg projektu, zostanq wykonane w pod koniec 2006 roku. 

DZlAt 921 - Kultura i ochrona driedzictwa narodowego - wykonanie w tym dziale 
wynosi 51,92%. Zaplanowane dochody obejmujq przede wszystkim wptvwv z ustuq ujgte w § 
0830 - a dotyczqce Srodkow uzyskanych za wynajem pomieszczen w GOK w Popielowie 
oraz GOK w Kartowicach. 

Realizacja dochodow za 1 potrocza 2006 roku przedstawiajq sig nastgpujqco: 

Gminny Osrodek Kultury w Popielowie - 2 364,05 
Gminny Osrodek Kultury w Karlowicach - 1 103,52 

- § 0970- Wdvwy z roinvch dochodow - dochody wprowadzone w trakcie roku, a 
dotyczqce odszkodowania z TUW-u dla Gminnego OSrodka Kultury w Popielowie zostaly 
zrealizowane w 99,96% 

Poddajqc analizie realizacjg planu dochodow za I potrocze naleiy stwierdzic, i e  
przebiegala ona w spos6b prawidtowy zgodnie z przyjgtymi zaloieniami. Ogolne wykonanie 
dochodow na poziomie 44,27% z zachowaniem optymalnego poziomu wydatkow pozwoli w 
kolejnych miesiqcach uttzymac ptynnosc finansowq niezbgdnq dla pdnej realizacji przyjgtych 
w budiecie zadan. 

Plan wydatkow na 30.06.2006 roku zostal zwigkszony od dnia ptzyjgcia budietu 
uchwalq, lqcznie na kwotg 864 544,- ztotych. Analogicznie jak w ptzypadku planu dochodow, 
zwigkszenia te dotyczq zadan z zakresu oswiaty, ktore dzigki dodatkowym srodkom zostanq 
zrealizowane na wyiszym poziomie, dotacji celowych na zadania zlecone, wprowadzonych 
na podstawie wytycznych Opolskiego Utzgdu Wojewodzkiego oraz bieiqcych korekt na 
zadaniach inwestycyjnych wprowadzanych w ciqgu I-go potrocza 

Wykonanie wydatkow za I potrocze 2006 roku wynosilo 33,69%. Stosunkowo niska 
ich realizacja w porownaniu do planu zwiqzana jest z przesunigciem wigkszosci zadan z 
zakresu inwestycji i remontow na 11 p3rocze br. 

Majqc na uwadze powyisze naleiy stwierdzic, i e  wydatkowanie srodkow przebiegato 
w sposob prawidlowy, nie naruszajqcy rownowagi budietowej, a wigc w miay 
pozyskiwanych do budietu dochodow. 



W rozbiciu na poszczegolne dzialy wydatki ksztattujq sig nastepujqco: 

DZlM 010 - Rolniciwo i tawiedwo - tqczne wykonanie wydatkow w tym dziale to 14,17% 
zaloionego planu. W podziale na rodzaje dzialalnosci wydatki ksztattujqsi? odpowiednio: 

- rozdziat 01008 - Melioracie wodne - plan w tyrn rozdziale za I polrocze nie zostal 
zrealizowany. ~ r o d k i  zaplanowane na remonty i czyszczenie rowow melioracyjnych zostanq 
wydatkowane w II polroczu. 

- rozdziat 01010 - infrastruMura wodociaaowa i sanitacvina wsi - w rozdziale tym 
ujgte sq tylko wydatki inwestycyjne jednostek budietowych dotyczqce: 

- Rozbudowa stacii uzdatniania wodv w Starvch Siolkowicach - Zadanie 
zaplanowane przy wsp6tudziale srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach ZPORR. Jak j u i  wspomniano przy omawianiu dochodow, z uwagi na du iq  liczbe 
zlozonych wnioskow w odniesieniu puli bedqcej w dyspozycji lnstytucji Posredniczqcej, 
wniosek dotyczqcy wlw zadania umieszczono na liscie rezerwowej. W zwiqzku z tym 
realizacja tego zadania z budietu gminy zostata na chwilg obecnq wstlzymana. Natomiast 
niezbgdne prace modernizacyjne ulzqdzen stacji prowadzone s q  ze srodkow PROWOD Sp. 
Z 0.0. 

- Kontvnuac a budowy kanalizacii sanitarne' w Gm~nie Pop~elow - W ramach zaoanla 
zostah, w ~ierwsze' ~o~einosci  zaplanowane wvdatki na opracowanie oo~umentacii 
niezbednej db realizahi kolejnych etapow budowy kinalizacji na terenie gminy. - zadanie n i  
30.06.2005 roku zostalo wykonane na poziomie 8,60%. 

- rozdziat 01030 - lzbv rolnicze - plan zostat zrealizowany w 99,88%. Wydatki te 
dotyczq2% skladki z podatku rolnego przekazywanej na konto lzby Rolniczej w Opolu. 

- rozdzial 01036 - Restrukturyzacia i modernizacia sektora ivwnoscioweqo oraz 
rozwoi obszarow wieiskich - plan zostal zrealizowany w 20,180h. Srodki ujete w tyrn 
rozdziale dotyczq przede wszystkim zadan inwestycyjnych jak rowniei bieiqcych objetych 
wykazem wydatkow na programy i projekty ze srodkow strukturalnych : 

Wydatki inwestycyjne: 
Plan: 650.000,- 
Wykonanie: 13.088,18 
%: 2,01% 

- Zaqospodarowanie terendw wieiskich Gminv Pooielow - Stobrawa - zadanie 
inwestycyjne zaplanowane do realizacji plzy wspoludziale Srodkow z Kontraktu 
Wojewodzkiego zostalo zrealizowane w wysokosci 6,02%. Sq to przede wszystkim wydatki 
zwiqzane z opracowaniem dokumentacji z przygotowaniem wniosku. W zwiqzku z tym, i e  
iloSc zlozonych wnioskow przez gminy znacznie przewyzszala wysokosC srodkow w ramach 
Kontraktu w 2006, wniosek dotyczqcy przedmiotowego zadania zostal wpisany na list? 
rezerwowq. Majqc na uwadze powyisze, w bieiqcym roku budietowym zadanie to nie 
bqdzie zrealizowane. 

- Zaaospodarowanie terenow wieiskich Gminv Pooielow - centrum wsi Stare 
Sidkowice, remont domu kulturv w Ponielowie - zadanie znajdujg si? aktualnie na etapie 
dokumentacji. 



Wydatki bieiqce: 
Plan: 384.290,- 
Wykonanie: 195.598,34 
%: 50,90% 

- Remont Domu Kulturv w Karlowicach oraz Remont Domu Ludoweao w Rvbnei - 
zadania realizowane w ramach SPO rozpoczgte w 2005 roku zostaly zakonczone w styczniu 
2006 r -wykonano w 100% 

- Remoni ~wietlicv Wieiskiei w Kurzniach oraz Remoni Swietlicv Wieiskiei w Starvch 
Kolniach - zadania zaplanowane do realizacji w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego nie zostaly zakwalifikowane do bieiqcej realizacji. Ujgcie ich na liscie 
rezerwowej nie przekresla ewentualnej realizacji w nastgpnym potroczu. Do dnia 30.06.2006 
roku w obiektach dokonano niezbgdnych zakupow i remontow wykorzystujqc pule Srodkow 
wlasnych. Wydatki ksztaltujq sig odpowiednio: 

Remont ~wietlicy Wiejskiej w Kurzniach - lqcznie 19,24% w tym 96,18% 
srodkow wlasnych 

Rernont Swietlicy Wiejskiej w Starych Kolniach - tqcznie 16,57% w tym 82,84% 
srodkow wlasnych 

- rozdziat 01095 - pozostala dzialalnosc - wykonanie planu ksztaltuje sig na 
poziomie 13,60% - w rozdziale tym ujgte sq wydatki m.in. na zakup kuropatw dla Kola 
towieckiego oraz na wytapywanie bezdomnych psow. Niskie wykonanie wydatkbw w tyrn 
rozdziale zwiqzane jest zabezpieczeniem Srodkow na organizacjg dozynek grninnych oraz 
na inne wydatki zwiqzane z dzialalnosciq roiniczq. 

DZlAC 020 - Lesnictwo - wykonanie w tym dziale wynosilo 1,33%. W rozdziale tym 
zgrornadzone s q  srodki na zakup drzewek do nasadzenia placow, skwerow i pozostalych 
terenow gminy. 

DPlAC600 -Transport i tqcmost - Wydatkowanie srodkow w stosunku do zalozen w tym 
dziale wynosi 2,76%. Niskie wykonanie zwiqzane jest przede wszystkim z zaplanowanymi w 
roku 2006 wydatkami rnajqtkowymi realizowanyrni przy wspbludziale zewngtrznych irodet. 
Wydatki te s q  ujgte w poniiszych rozdzialach: 

- rozdziat 60016 - Droqi publiczne i aminne - 6.19% ogolu nakladow dotyczy 
bieiqcego utrzymania drog gminnych tj. napraw oraz zimowego utrzymania. 
W ramach remontow wydatkowano srodki na naprawy nawierzchni oraz profilowanie drog 
gminnych. 

Wydatki majqtkowe zaplanowane do realizacji w tym rozdziale dotyczq 

- Budowa droai qminnei uiicv Bocznei-Koleiowei w mieiscowosci Karlowice wraz z 
przebudowa. linii kablowei srednieqo naoiecia - wykonania zadania, podobnie jak w 
przypadku pozostalych projektow zaplanowanych w ramach ZPORR zostanie zrealizowane 
w l l  pdroczu. 

- Dokumentacia techniczna - ul. Piaskowa i Szkolna w Nowvch Siolkowicach. ul. 
Wieiska w Kolonii Popielowskiei, ulica Buczka w Stobrawie - wydatki stanowiqce 0,10% 
zatozonego planu dotyczq oplacenia wydania opinii sanitarnej zwiqzanej z ul. Piaskowq w 
Nowych Siolkowicach. Pozostate wydatki w ramach tego zadania s q  aktualnie realizowane. 



- rozdziai 60017 - Droqi wewnetrzne - w rozdziale tym ujete sq tylko srodki na 
wydatki inwestycyjne, dotyczqce: 

- Budowa droqi doiazdowei do oruntow rolnych w Popielowie - zadanie to zostalo 
pmyjete przez Fundusz Ochrony Gruntow Rolnych do realizacji w 2006. W zwiqzku z iym 
srodki zostanq wydatkowane w II potroczu. 

- - z uwagi na duzq ilosc 
zloionych wnioskow, FOGR, pozytywnie zaakceptowal tylko jedno zadanie. W zwiqzku z tym 
realizacja tego zadania w bieiqcym roku nastwi tylko z zabezpieczonych srodkow wlasnych 
budietu gminy. 

DZIAL 630 - Turystyka - w dziale tym zaplanowane sq tylko wydatki inwestycyjne zwiqzane 
z zadaniem wspoifinansowanym ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZPORR pn ,,I 
]ujqtym w rozdziale 63003 - Zadania w 
zakresie upowszechniania turystyki. Srodki na ten projeki zostanq wydatkowane w II 
polroczu. 

DBAC 700 - Gospodarka mieszkaniowa - tqczne wykonanie w dziale wynosi 13%. Sq to 
wydatki poniesione na: 

- rozdzial 70005 - Gospodarka qruntami i nieruchomosciami - w ramach tego 
rozdzialu wydatkowano srodki m.in. na: wyrysy, wyceny, decyzje o warunkach zabudowy, 
mapy i ogloszenia o sprzedaiach nieruchomosci oraz na inne wydatki zwiqzane z 
gospodarowaniem mieniem gminnym. tqczne wykonanie w tym rozdziale wynosi 9,06%, z 
tego 36,04% to wydatki bieiqce. W ramach zadan majqtkowych wydatkowano srodki na: 

- Wvkup nieruchomosci zabudowanvch i niezabudowanych - do dnia 30.06.2006 
wykupiono grunty na lqcznq kwotq: 1.040,-, co stanowi 1,30% zaloionego planu. Pozostale 
srodki zgromadzono na wykup % czgsci zamku w Karlowicach. 

- rozdziai 70095 - Pozostafa dzialalnost - w rozdziale tyrn wydatkowano srodki na 
utlzymanie substancji mieszkaniowej w gminie, a wiec na zakupy narzgdzi do remontow 
bieiqcych, opalu, zakupu energii i wody. Wydatkowane zostaly rowniez Srodki na 
ubezpieczenia budynkow i ich wyposatenia oraz na zakup uslug kominiarskich. 
W ramach remontow naprawiono dach w budynku komunalnych w Karlowimch. 
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 19,06 % w stosunku do zaloien. 

DZIAL 750 - Adminlstracja pub l iuna  - realizacja wydatkow w tym rozdziale ksztatiuje sie 
na poziomie 31,31%. Z tego: Wykonanie na tym poziomie zwiqzane jest z niezrealizowanym 
zadaniem inwestycyjnym. Jesli przy analizie uwzglgdnimy ten aspekt, to wowczas realizacja 
wydatkow bedzie ksztaitowala siq na poziomie 49,70%. Na ogolne wykonanie skladajq sie 
wydatki poniesione w: 

- rozdziai 7501 1 - urzedv woiewodzkie - w rozdziale tym u j ~ t e  s q  wydatki z zakresu 
realizacji zadari zleconych oraz powielzonych. Calosc srodkow przeznaczono na 
wynagrodzenia pracownikow. Wykonanie w tym dziale wynosi 44,29% 

- rozdzial 75022 - radv qmin (miast i miast na orawach powiatul - realizacja 
wydatkow w tym rozdziale wynosi 53,47%. Sq to srodki poniesione na diety radnych, na 
materialy zwiqzane z sesjami oraz komisjami Rady, na wspolpracg radnych z gmina. 
partnerskq (wizyta na zaproszenie radnych z gminy partnerskiej), na bietqce utrzyrnanie 
biura: zakup rnaterialow biurowych, oplaty za rozmowy telefoniczne, na polqczenia 
internetowe oraz na publikacjg materialow z sesji Rady Grniny w lokalnej prasie. 



- rozdzial 75023 - urzedy qmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 
wydatkow w tym rozdziale wynosi lqcznie 29,89% w stosunku do planu. Sq to wydatki 
zwiqzane z bieiqcym utrzymanie urzgdu gminy t.j na wynagrodzenia i pochodne - 
stanowiqce ok. 49,28% zabionych wartosci, zakupy sprzgtu, materialow biurowych, 
prenumerat pism fachowych, zakup opatu, energii, wody, wywoz nieczystosci, utrzymanie 
domen internetowych, uslug telefonicznych, pocztowych, delegacji, badan lekarskich, 
szkolen pracownikow itp. tqczne wykonanie wydatkow bieiqcy w urzgdzie wynosi: 50,17% 

W 2006 roku w ramach wydatkow inwestycyjnych zrealizowano: 

- Budowa sali szkoleniowo-konferencvinei przv Urzedzie Gminv w Po~ielowie- na 
przedmiotowe zadanie do 30.06.2006 roku nie wydatkowano srodkow. Realizacja zostala 
przesunigta na II polrocze. 

- Zakuov inwestvcvine do Urzedu Gminy - w ramach zadania wydatkowano Srodki 
na: zakup nowoczesnej centrali telefonicznej oraz zestawu komputerowego do urzgdu. 
Wykonanie ksztaituje sig na poziomie 95,99%. 

- rozdzial 75075 - Promocia iednostek samorzadu tervtorialneoo - realizacja planu 
wydatkow w tym rozdziale ksztaituje sig na poziomie 25,16%. W rozdziale tym ujgte s q  
wydatki scisle zwiqzane z promocjqgminy, tj. na gadiety reklamowe, na wspotpracg z gminq 
partnerskq, na prezentacje lokalne, na szkolenia, wydatki studyjne itp. 

- rozdzial75095 - pozostab dziatalnoSC. - realizacja planu wydatkow w tym rozdziale 
ksztaituje sig na poziomie 45,30%. W rozdziale tym ujgte sq wydatki zwiqzane z 
funkcjonowaniem gminy, ktorych nie moina przypisac do konkretnego referatu, a nie dotyczq 
rad gmin i urzgdow gmin. W rozdziale tym ujgte sq wydatki m.in. na: prowizjg dla soiiysow za 
inkaso podatkow, sktadki na rzecz organizacji, w ktorych gmina Popielow jest cztonkiem 
(Zwiqzek Gmin Slqska Opolskiego, Urzqd Marszalkowski - utrzymanie biura w Brukseli, lzba 
Gospodarcza .Slqskn, OROT.) oraz na dzialalnosc USC. 

DZIAt 751 - Ulzqdy naczelnych organdw wtadzy pa~istwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sqdownictwa - wydatki w tym dziale zostaly poniesione na realizacje zadali zleconych: 
na utrzymanie statego rejestru wyborcow- realizacja wydatkow w 49,96% 

DZIAt 754 - Bezpiewelistwo publiune i ochrona przeciwpoiarowa - wydatki w tym 
dziale zostaty zrealizowane na poziomie 43,98%. Na to wykonanie sktadajq sig wydatki 
poniesione w rozdzialach: ochotnicze strate poiarne i obrona cywilna. 

- rozdzial 75412 - ochotnicze straie poiarne - w rozdziale tym ujgte sq wydatki 
poniesione na bieiqce utrzymanie strainic gminnych (zakup opalu, energii, wody), na 
wynagrodzenia i pochodne straiakow za udziat w akcjach gasniczych, na wynagrodzenia 
kierowcow OSP, na zakup paliwa do samochodow straiackich, na zakup niezbgdnego 
sprzgtu i wyposaienia przeciwpoiarowego do strainic. 
W ramach remontow wydatkowano srodki na kontynuacjg remontu strainicy OSP w 
Stobrawie. tqcznie wydatki zrealizowano na poziomie 44.77%. 

- rozdzial 75414 - obrona cywilna - w rozdziale tym ujete s q  przede wszystkim 
wydatki zwiqzane z realizacja zadan zleconych oraz bieiqce wydatki poniesione na 
szkolenia pracownikow oraz na zakup fachowej literatury. Realizacja planu ksztattuje sia na 
poziomie 22.44%. 



D2lAC. 757 - Obsiuga dlugu publiwnego - w dziale tym ujgte sq odsetki od zaciqgnigtych 
eoiyczek i kredytow zaciqgnigtych w latach ubieglych (Wojewodzki Fundusz Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Bank Gospodarki Zywnosciowej w Opolu, Bank 
Spoldzielczy Dobrzen Wielki OIPopielow, Bank Spoldzielczy w Wotczynie). Wykonanie w iym 
dziaie wynosi 57,04%. 

DZIAC. 758 - Rokne razlicrenia - W dziale tym ujeta jest rezerwa ogolna na 
nieprzewidziane wydatki bieiqce w gminie. Stan na 30.06.2006 to 43.600,-. 

DZlAL 801 - Oswiata i wychowanie - ogotem realizacja wydatkow w tym dziale wynosi 
41,22Oh w stosunku do zaloien. Poddajqc analizie strukture wydatkow, ksztaitujq sig one 
odpowiednio: bieiqce - 50% w tym wynagrodzenia i pochodne 49,72%, majqtkowe: 3,96% 
W rozbiciu na poszczegolne rodzaje dziatalnosci realizacja wydatkow przedstawia sig 
nast?pujqco: 

- rozdziat 80101 - szkok podstawowe - wykonanie wydatkow w szkolach wynosi 
3450%. Z tego wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obstugi (wynagrodzenia osobowe 
pracownikow, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skladki na ubezpieczenia spoleczne, 
skladki na fundusz pracy, umowy zlecenia) stanowiqce 79% ogolu wydatkow - zrealizowano 
w 49,42%. Ogolem wydatki bieiqce, na ktore rowniei skladajq sig: materialy i wyposaienie, 
energia, uslugi pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacje, ubezpieczenia obiektow, 
delegacje - wykonano na poziomie 48,07%. 
Wydatki w tym rozdziale obejmujq rowniei przeprowadzone remontv, naprawy i konsetwacje 
na tqcznq kwot? 100,04,- . Dodatkowe srodki przyznane szkolom pod koniec czerwca na 
przeprowadzenie remontow (remont elewacji PSP Stobrawa, remonty sal lekcyjnych w PSP 
Popielow, PSP Karlowice oraz PSP Stare Siolkowice) zostanq zrealizowane do konca 
sierpnia br. 

Wydatki majqtkowe w szkolach zaplanowane w budiecie na 2006 rok dotyczq 

- Budowa sali ~imnastvczne' z zapleczem wraz z niez~edna infrastruktura technicznq 
I zaqospodarowaniem rerenL prry Pu~liczne' Szkole Podstawowei w miescowosc' Po~lelow 
prry ulicv Powstancow - do 30.06.2006 wydarkowano srodki na dokumentacjg (sryczen 
2006). Kolejne wydatki na tym zadaniu zaplanowane w 2006 roku, zostanqzrealizowane w II 
potroczu. 

- Modernizacia centralneqo o~rzewania w PSP Popielow - zadanie zostalo 
zakonczone na poczqtku II p64rocza. W miqzku z faktem, i e  wniosek o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania z Kontraktu Wojewodzkiego nie zostal przyjgty, niezbgdnych prac 
modernizacyjnych dokonano jedynie w ramach zabezpieczonych srodkow wlasnych. 

- Opracowanie dokumentacii Sali qimnastvcznei w PSP Karlowicach - zadanie 
zostanie zrealizowane w I! polroczu 

- rozdziat 80103 - Oddziatv przedszkolne w szkokch ~odstawowvch - Na dzien 
30.06.2006 wydatki wynoszq 46,65% w stosunku do zaloien. Z ogolnej puli wydatkow 
bieiqcych ponad 88% to wydatki zwiqzane z wynagrodzeniami i pochodnymi. 

- rozdzial 80104 - przedszkola - realizacja planu wydatkow w przedszkolach wynosi 
52,15% - Z tego wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obslugi (wynagrodzenia osobowe 
pracownikow, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skladki na ubezpieczenia spoteczne, 
skladki na fundusz pracy, umowy zlecenia) stanowiqce 58,94% ogolu wydatkow - 
zrealizowano na poziomie 45.69%. Na pozostale wydatki bieiqce skladajq sig rowniei: 
materialy i wyposaienie, energia, uslugi pocztowe i telefoniczne, wywoz nieczystosci, 



naprawy i konserwacje, ubezpieczenia obiektow, delegacje. tqcznie wydatki bieiqce zostaly 
zrealizowane na poziomie 52,44%. 

W I potroczu 2006 roku w przedszkolach przeprowadzono remontv, naprawy i 
konserwacje sprzgtu na lqcznq kwotg 1.71 5,40. 

Wydatki rnajqtkowe w przedszkola dotyczq opracowania dokumentacii na 
termomodernizacie elewacii budynku PP Karlowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w 
kolejnych miesiqcach br. 

- rozdziat 80110 - gimnazia - wydatki w iym rozdziale zosialy zrealizowane na 
poziomie 51,73%. Z czego 78,96% ogolu poniesionych w tym okresie wydatkow 
stanowiqcych wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obslugi (wynagrodzenia osobowe 
pracownikow, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skladki na ubezpieczenia spoleczne, 
skladki na fundusz pracy, umowy zlecenia) - wykonano na poziomie 53,09%. Pozostate 
poniesione wydatki dotyczq oprocz bieiqcego utrzymania placowki rowniei wydatkow 
osobowych (odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, delegacje oraz sktadki do 
PFRON). tqcznie wydatki bieiqce zrealizowano w wysokosci 51,89%. W ramach rernontow 
usunipto awarig pompy w kotlowni. 

Wydatki rnajqtkowe zaplanowane w gimnazjum w 2006 roku dotyczq zadania: 

- Zakup laptopa dla Gimnazium w Stawch Siolkowicach- zadanie zostanie 
zrealizowane w II polroczu. 

- rozdziat 80113 - dowoienie uczni6w do szkol - caloii: srodkow zostala poniesiona 
na bilety PKS dia uprawnionych uczniow szkot i dowoienie dzieci 6-letnich objgtych 
obowiqzkowq naukq w klasach "0" . Wydatki zostaly zrealizowane na poziomie 56,08%. 

- rozdziat 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczvcieli - w rozdziale tym ujgte 
sq wydatki zwiqzane z doksztatcaniem nauczycieli zgodnie z wytycznymi Karty Nauczyciela 
jak rowniei optaty wynikajqce z zawartej z MODN umowy na 2006 rok. Ogotem zrealizowano 
26,68% wydatkow. 

- rozdziat 80195 - pozostata dzialalnoSi: - w rozdziale tym zaplanowano srodki na 
swiadczenia z zaktadowego funduszu swiadczen socjalnych nauczycieli emerytow i 
nauczycieli rencistow. Zgodnie z wymogami ustawy o ZFSS 75% odpis zostal przekazany na 
konto placowek do 31 maja 2006 roku. W rozdziale tym ujgto rowniei Srodki na wyplatg na 
dofinansowanie kosztow ksztatcenia pracodawwm, ktorzy zawarli umowe o pracg z 
mlodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania okreslonej pracy. 
Ponadto zostaty zabezpieczone srodki na kolonie dla dzieci z rodzin najuboiszych 
zamieszkalych na terenie gminy. Letnia akcja kolonijna przeprowadzona na pocqtku lipca br 
zakoriczyla sig pelnym sukcesem. tqcznie wydatki w tym rozdziale ksztattujq sig na 
poziomie 51,98%. 

DZIAL 851 - Ochrona zdrowia - lqcznie plan w tym dziale zostal zreaiizowany w 5730%. 
Wydatki w tym dziale ujgte w : 

- rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdzial 85154 - przeciwdzialanie 
alkoholizmowi - dotyczq wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan okreslonych w programie 
profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. 
Wydatki zrealizowano odpowiednio: 

Zwalczanie narkomanii - na poziomie 61,68%. 
Przeciwdziatanie alkoholizmowi - na poziomie 59,68%. 



- rozdziat 85195 - pozostala dzialainosC. - w rozdziale tym ujete sq wydatki: na 
dotacje dia Caritas na realizacje zadan z zakresu pomocy spotecznej tj na: pielegnacje w 
srodowisku domowym osob chorych, niepeinosprawnych, samoinych i starszych 
zamieszkalych na terenie Gminy Popielow oraz na ambulatoryjnq i domowq terapig. Doiacje 
na dzien 30.06.2006 zrealizowano iqcznie w 50,0Z0h. 
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano srodki na bieiqce utrzymanie budynkow osrodkow 
zdrowia (woda, scieki i ogrzewanie), ktore sqwlasnosciq gminy. 
tqczne wykonanie w tym rozdziale wynosi: 52,77% 

DZlAL 852 - Pomoc spdecxna - W dziale tym ujete sq naklady na realizacje zadan z 
zakresu opieki spolecznej w znacznej mierze finansowane przez Opolski Urzqd Wojewodzki 
w postaci dotacji na zadania ziecone oraz dotacji na zadania wtasne. Reaiizacja pianu w tym 
dziale wynosi tqcznie 42,68% z tego: 

- rozdziat 85212 - swiadczenia rodzinne, zaliczka aiimentacvina oraz skladki na 
ubezpieczenie emervtalne i rentowe z ubezpieczenia spokczneqo - zreaiizowano 42,64% 
pianu - w rozdziale tym ujete sq wydatki na swiadczenia wynikajqce z ustawy o 
swiadczeniach rodzinnych. 

- rozdzial 85213 - Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne odacane za osoby 
pobieraiace niektore swiadczenia z pomocv spotecznei oraz niektore swiadczenia rodzinne- 
zrealizowano 23,22% planu. 

- rozdzial 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia 
emervtalne i rentowe - zrealizowano 40,80% pianu. Catosk wydatkow w tym rozdziale 
przeznaczona zostala na zasitki stale, okresowe oraz jednorazowe dla kilkudziesieciu 
podopiecznych z terenu gminy. 

- rozdzial 85215 - dodatki mieszkaniowe - zrealizowano 47% pianu - calosc 
wydatkow realizowana ze Srodkow wlasnych gminy, zostala plzeznaczona na doptaty do 
czynszow naszych podopiecznych. 

- rozdziat 85219 - osrodki pomocv spotecznei - plan zreaiizowano na poziomie 
50,26% - wi~kszosc wydatkow biezqcych zostala wykorzystana na place i pochodne 
pracownikow (82,60% ogolu wydatkow) oraz na bieiqce utrzyrnanie piacowki w Domu 
Nauczycieia w Popielowie t.j na zakup materialow biurowych, rozmowy telefoniczne, 
delegacje i ryczatty, a t a k e  na odpisy na  swiadczenia socjalne. W ramach remontow 
dokonano konserwacji i drobnych napraw sp~q tu .  

- rozdzid 85295 - pozostala dzialainosc - plan zrealizowany zostal w 3542%. 
Wigkszosc srodkow zostala przeznaczona na dozywianie dzieci i uczniow w szkdach i 
przedszkolach. Ponadto wydatkowano srodki na organizacje prac spolecznie uzytecznych 
oraz na posilki dla potrzebujqcych. 

DZlAL 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie w dziale wynosi 34,01%. 
Wydatki obejmujq 

- rozdziat 85401 - swietlice szkolne -CalosC wydatkow zostala poniesiona na: zakup 
srodkow zywnosci oraz na inne drobne zakupy materialow i wyposazeniem do swiet1ic.- 
wydatki zrealizowano na poziomie 34,78%. 



- rozdzial 85415 - Pornoc materialna dla uczniow - catoLC wydatkow zostah 
poniesiona na edukacyjnq pomoc rnaterialnq dla uczniow o charakterze socjalnym, 
obejrnujqcq stypendia i zasitki szkolne dla uczniow najuboiszych, udzielane w fomie 
przedrniotowej: pokrycie kosziow zajec wyrownawczych lub edukacyjnych oraz pornoc 
rzeczowq. Pornoc dla uczniow udzielana jest zgodnie z regulaminem przyjetym uchwatq Nr 
XXIV/203/2005 Rady Grniny w Popielowie z dnia 23 rnarca 2005 roku. Na koniec I potrocza 
wydatkowano w tym zakresie srodkow w wysokosci 33,22% planu. 

D Z l M  900 - Gospodarka kornunalna i ochrona srodowiska - lqczna realizacja planu w 
tyrn dziale wynosi 31,01%. Na wykonanie to sktadajqsig wydatki: 

- rozdzial 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wod - calosC wydatkow 
poniesiona w tym rozdziale dotyczy doptat do utrzyrnania oczyszczalni Sciekow - plan zostal 
zrealizowany na poziornie 77,93%. W I1 paroczu, zgodnie z zawartq umowq zostanie 
dokonana korekta za faktycznie oczyszczonq ilosc sciekow. 

- rozdzial 90002 - Gospodarka odpadarni - wydatki zrealizowano na 2,22% 
poziomie. Wszystkie poniesione do 30.06.2006 roku w tym rozdziale srodki dotyczq realizacji 
prograrnu gospodarki odpadami - wywozu odpadow zgodnie z zawartyrni urnowami ze 
spolkq REMONDIS omz na utylizacje odpadow niebezpiecznych. W rarnach wydatkow 
inwestycyjnych zaplanowane zadanie 

- Rekultwacia i zaqospodarowanie skladowiska odpadow kornunalnvch w 
Kartowicach. Grnina Popielow - wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego realizowane w rarnach ZPORR wykonano na poziornie 0,73%. 
Wiekszosc prac zostato przesunigtych na I1 polrocze. 

- rozdziak 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - catosc wydatkow w tym rozdziale 
zostala ujgta w ornowionym wczesniej rozdziale Gospodarka Odpadarni. W zwiqzku z tym 
plan zostanie przeniesiony do wtasciwego rozdzialu i wykotzystany na zabezpieczenie 
realizacji zadali w ptzedrniotowym zakresie. 

- rozdziat 90004 - Utrzvrnanie zieleni w miastach i qminach - wydatki w tyrn 
rozdziale w wysokosci 4457% zatoionego planu i poniesione do dnia 30.06.2006 r dotyczq 
zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do koszenia terenow zielonych w gminie. 
Pozostate wydatki to ustugi zwiqzane z wycinkqdrzew. 

- rozdzial 90015 - oswietlenie ulic, plac6w i droq - w rozdziale tym ujgte s q  wydatki 
poniesione na zakup energii oraz na konserwacje oswietlenia na drogach, ktorych gmina nie 
jest zarzqdcq. Catosc poniesionych wydatkow pokrywana jest ze srodkow wtasnych. W 
rozdziale tyrn ujete sq rowniet wydatki zwiqzane ze sptatq przeprowadzonej w roku 2003 
modernizacji oswietlenia ulicznego wg tzw. forrnuty trzeciej strony. tqcznie wydatki 
poniesione do 30.06.2006 roku wynoszq47,47% zaloionego planu. 

W rarnach wydatkow rnajqtkowych na 2006 r w rozdziale tym przewidziano do 
realizacji: 

- Uzupetnienie oswietlenia qrninneqo - w ramach tego zadania bgdq zamontowano 
nowe punkty swietlne na terenie gminy (w Starych Siotkowicach - Btonie, Kartowice - ul. 
Koscielna) Do 30.06.2006 stosowna urnowa z wykonawcqzostata zawarta. Ptatnosc zostah 
zrealizowana w sierpniu br. 

- rozdzial90019 - Wptwy i wdatki  zwiazane z aromadzeniem srodkow z optat i kar 
za kotzystanie ze srodowiska - do korica I -szego p64rocza z uwagi na nie przekroczenie 
przyjetych ustawami norm gmina nie musiata uiszczat przedmiotowej oplaty. W zwiqzku z 
tym nie wykonano wydatkow w tym rozdziale. 



- rozdzial 90095 - pozostala dzialalnosc - wykonanie planu w tym rozdziale 
ksztattuje sie na poziomie 40,74O/0. 

Wiekszosc poniesionych wydatkow w analizowanym okresie sprawozdawczym 
dotyczy: zakupu materialow budowlanych do napraw dokonywanych na budynkach i innycn 
nieruchomoSciach komunalnych, oplat za ubezpieczenie obiektow komunalnych. Ponadto 
wydatkowano srodki na: ksiqiki obiektow, dzienniki budow, usslgi geodezyjne, mapy oraz na 
opracowania projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Remontv na mieniu komunalnym zostaly zrealizowane na poczqtku II polrocza stqd 
teZ brak jest wydatkow na ten cel do 30.06.2006 roku. 

W ramach zadan majqtkowych wydatkowano srodki: 

- Plan zaclos~odarowania przestrzenneqo Popielow-Stare Siolkowice-Karlowice - zadanie 
definitywnie zostalo zakonczone w I kwartale 2006. Wydatkowano 99,98% srodkow 
przeznaczonych w 2006 roku na ten cel 

- Plan zaclospodarowania przestrzenneqo Nowe Siotkowice - Realizacja tego zadania 
zostanie wykonana w II polroczu 

DZlM 921 - Kultura i achrona dziedzictwa naradawego - realizacja wydatkow w tym 
dziale wynosi lqcznie 50,29%. Na srodki te skladajq sie wydatki poniesione w domach 
kultury, bibliotekach oraz dla Rad Sdeckich. Wydatki w dziale plzedstawiajqsie nastepujqco: 

- rozdzial 92109 - domv i osrodki kulturv. swietlice i klubv - realizacja planu 
wydatkow w tym rozdziale wynosi 52,10%. Sq to pnede wszystkim srodki poniesione na 
wynagrodzenia i pochodne pracownikow (50% ogotu wydatkow - sq to wynagrodzenia 
osobowe pracownikow, skladki na ubezpieczenia spoleczne, sktadki na fundusz pracy, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia), wydatki na odpisy zakladowy 
fundusz swiadczeli socjalnych oraz wydatki zwiqzane z prowadzonq przez domy kultury 
dzialalnosciq, a wiec na organizacje zaplanowanych imprez kulturalnych, festynow oraz na 
bieiqce utlzymanie placowek w Popielowie i Karlowicach (opal, energia, materiaiy zwiqzane 
z prowadzeniem placowki, utrzyrnanie, drobne naprawy i konselwacje sprzqtu. W ramach 
remontow wydatkowano srodki na naprawp stropu w GOK Popielow oraz na dodatkowe 
prace remontowe w swietlicach wiejskich w Kurzniach i Starych Kolniach (wydatki, ktorych 
nie rnoina bylo sfinansowac ze srodkow wlasnych zabezpieczonych w ramach zadali 
ujetych w rozdziale 01 036). 

- rozdziat 92116 - biblioteki - realizacja planu wydatkow w tyrn rozdziale wynosi 
52,71% i dotyczy ona przede wszystkim wynagrodzeli i pochodnych pracownikow (85% 
ogolu wydatkow). Pozostale wydatki bieiqce zwiqzane sq z prowadzeniern gminnych 
bibliotek (zakup ksiggozbiorow do wszystkich oddziaiow, czasopism, itp.) 

- rozdzial. 92195 - pozostata dzialalnosc - w rozdziale tym ujete sq srodki dla Rad 
Soleckich w wysokosci 25.000,- na wspieranie inicjatyw spolecznych, m.in. na prace 
ponqdkowe na terenie solectw, na wsparcie festynow wiejskich, na pneprowadzanie 
drobnych remontow w swietlicach wiejskich, itp.Wykonanie planu w ramach Rad Sdeckich 
ksztattuje siq na poziomie 8,11%. 

DZAL 926 - Kultura firyczna i sport - w dziale tym ujgta jest tylko dotacja na 
plzyznanq w drodze konkursu (przeprowadzonego pod koniec 2005 roku) realizacje zadali: 
- rozwijanie roznych form wspolzawodnictwa sportowego wsrod mieszkancow gminy - 
wykonanie wynosi 49,75% w stosunku do zalozeli 
- krzewienie kultury fizycznej i sportu w srodowisku dzieci i mlodzieiy szkolnej w czasie 
wolnym od nauki - wykonano 50% planu. 



Realizacja planu wydatkow majqtkowych, ktorych udziat w ogolnej kwocie budietu 
ksztaltuje sig na poziomie 31,45% - w I p8roczu 2006 wyniosla jedynie 2.73% w stosunku 
do planu. 

tqcznie w I polroczu wydatkowano z budietu 169.381,33 zlotych. Poszczeg6lne 
zadania zostaly szczeg6lowo omowione przy analizie wydatkow w poszczegolnych 
rozdzialach. 

Analizuja$ wykonanie wydatkow w I polroczu 2006 roku naleiy zauwaiyc, i e  na 
ogoiny poziom ich wykonania mialy wplyw przede wszystkim zadania inwestycyjne, ktorych 
realizacja zostala przesunigta na I1 polrocze. Pozostale jednak wydatki realizowane byly z 
zachowaniem rownowagi budietowej, w sposob oszczgdny w Scislym powiqzaniu z 
uzyskiwanymi dochodami. 

Realizacia olanu dochodow i wvdatkow na zadania z zakresu administracii rzadowei 
oraz na zadania wlasnvch i oowierzonvch za I polrocze 2006 roku przedstawiona zostala na 
stronach 14-17 nlnlejszej informacji o wykonaniu budietu. 

Realizacja planu dotacii przekazanych do innych jednostek nie zaliczonych do siery 
finansow publicznych obrazuje tabela na stronie 33 . 

tqczne wykonanie przekazanych dotacji za I polrocze 2006 wynosi 49,83% 

Gminny Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej - realizacja strony 
przychodowej oraz strony kosztowej jest uszczeg6towiona w informacji z wykonanla budietu 
gminy na stronie 30. Przychody zostaty zrealizowane na wysokim poziomie 157,03%, a 
koszty zrealizowano w 70,18%. 
 rodl la mi przychodow byly Srodki uzyskane z udzialu w optatach za korzystanie ze 
Srodowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujqce na terenie gminy, przekazywane 
przez Opolski Urzqd Wojewodzki oraz dotacja otrzymana z Urzgdu Marszalkowsklego w 
Opolu stanowiqca refundacjg poniesionych wydatkow zwiqzanych z biezqcym utrzymaniem 
skiadowiska odpadow w Karlowicach. Na najbliiszej sesji Rady Gminy srodki te 
wprowadzone do planu przychodow pozwolq zabezpieczyc bieiqce koszty miqzane z 
zadaniami zaplanowanymi do realizacji ze Srodkow GFOS~GW. 

Dochody wtasne r e  zr6del okreslonych w Uchwale Nr XXXV1299t2005 Rady 
Gminy w Popielowie z dnia 22 czemca 2006 roku i wydatki nimi finansowane 
jednostek budketowych Gminy Popiel6w - Z moiliwoSci tworzenia dochodow wwlasnych 
skorzystalo dotychczas niewiele gminnych jednostek. Aktywnie dzialajqcy rachunek moina 
zaobserwowaC jedynie przy PP w Starych Siolkowicach oraz w Gminnym Osrodku Pomocy 
Spdecznej. Realizacje dochodow wlasnych w I polroczu obmzuje tabelka na stronie 31 
niniejszej informacji z wykonania budietu. 

Pmychody i mchody - Przyjety uchwalq budietowq plan przychodow, Gmina 
realizuje w Scislym powiqzaniu z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnyrni. Z uwagi na fakt, 
i i  wiekszoSc zadari przeszla do realizacji na II polrocze, to rowniei pozyczki i kredyty 
stanowiqce uzupelnienie Srodkow wlasnych w inwestycjach, bgdq w kolejnych miesiacach 
sukcesywnie wprowadzane do budietu. Tylko w I kwartale 2006 roku uruchomione zosta(y 
dwie transze kredytu pomostowego zaciagnigtego w BS w Wolczynie na zadania 
realizowane w ramach SPO tj. na Remont Domu Kultury w Karlowicach oraz na Remont 
Domu Ludowego w Rybnej. Kredyty te do 30.06.2006 roku zostaly spiacone w calosci z 
dofinansowania Unii Europejskiej. 



Plan rozchodow, a wigc sptaty rat kredytow i pozyczek zacignigtych w latach 
ubieglych do 30.06.2006 roku zrealizowano zgodnie z zawartymi urnowarni tj na poziornie 
5465%. Do 30.05.2005 roku sflacon0 688.929,88 ztotych. Na kwotg tg skladajq sig sptaiy 
poiyczek zaciqgnigtych z wFOSIGW na budowe I eiapu i II etapu kanalizacji oraz na 
terrnornodernizacjg budynku PSP w Karlowicach, jak rowniez sptaty kredytow: z Banku 
Gospodarki Zywnosciowej zaciqgnigtego w 2003 roku na budowg sali girnnastycznej przy 
Girnnazjurn oraz kredytu z Banku Spotdzielczego w Dobrzeniu OIPopielow zacignigtego w 
2004 roku na budowg strainicy OSP w Starych Sidkowicach. Ponadto od stycznia 2006 
roku Grnina spiaca dwa kredyty zaciqgniete w roku ubieglyrn w Banku Spoldzielczyrn w 
Wdczynie na rnodernizacje drog grninnych realizowanych w ramach rozszerzonego projektu 
PHARE. Jak j u i  wspornniano przy ornawianiu realizacji planu przychodow, Grnina do ko~ica 
I-szego potrocza sptacita dwa kredyty pornostowe zaciqgnigte na zadania realizowane w 
rarnach SPO. 

Zobowiqzania finansowe Grniny Popielow na dzien 30.06.2006 roku ilustruje 
tabelka na stronie 20 niniejszej informacji. Wskainik zadtuienia na koniec I potrocza w 
odniesieniu do planowanych dochodow na 2006 rok wyniost 17,97% . 

Reasumuiac. wvkonanie budzetu Grninv Po~ielow w I ootroczu 2006 ksztattuie sie ... , 
prawidlowo. Strona dochodowa przewyisza widatkhwq. ~ealizacja dochod6w podaik&yck 
stanowi prawie '/z zaloionego planu. State wydatki bieiqce realizowane rniesiecznie 
ksztattujqsig na poziornie 47,900/0, gdzie wynagrodzenia i pochodne wykonano w 49,78%. 
State moniiorowanie budietu, zarowno jego' planu jak i faktycznej realizacji pozwala na 
plynne realizowanie przez grning zadan, wynikajqcych z ustawy o sarnorzqdzie grninnyrn. 


