Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wyniosła 9.587.907,00zł. Dodatkowo wskaźnik zadłużenia obciążony jest kwotą zobowiązań
wymagalnych w wysokości 465.760,50zł. Łącznie wskaźnik zadłużenia wyniósł na dzień
31.12.2010r. 46,68% w stosunku do zrealizowanych dochodów. Kształtowanie się poziomu
zadłużenia w kolejnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 20112024, będącej częścią uchwały Rady Miejskiej nr 14/IY/10 z dnia 30.12.2010r.
Obligatoryjne do 2013 roku wskaźniki limitujące stan zadłużenia gminy wynoszą:
- maksymalnie 60% planowanych dochodów - stan zadłużenia na koniec roku budżetowego
- maksymalnie 15% planowanych dochodów - wielkość spłaty rocznej kredytów i pożyczek
wraz z odsetkami oraz wypłatą gwarancji. Przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy w
2011roku zmniejsza się do wysokości 8.660.907,00zł, tj. 39,43% planowanych dochodów i w
kolejnych latach sukcesywnie malej e. W celu utrzymania możliwości rozwojowych, zdolności
spłaty zadłużenia przy planowaniu wydatków należy w znacznym stopniu ograniczać wydatki
o charakterze bieżącym, które muszą być w całości pokrywane z dochodów bieżących.
W załączniku nr l przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Węgliniec w 2010r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowany
deficyt 201 Or. w wysokości 3.039.748,76zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 3.726.000,00zł oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu
Gminy z roku 2009 w kwocie 408.194,11 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono z
tego kwotę 806.800,00zł.

DOCHODY
Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 273/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009r. w sprawie
budżetu Gminy Węgliniec na 2010r. zaplanowała dochody budżetowe w wysokości
19.996.040,00 zł. W ciągu 2010r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 21.551.838,03 zł. Zmiany planu
zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą
1.555.798,03zł, co stanowi 7,78% pierwotnego planu.
l. Zwiększenia planu o kwotę 3.284.488,03 zł:
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
-rolnictwo i łowiectwo
-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
-wybory do rad gmin, wybory burmistrzów...
- pomoc społeczna
- spis powszechny i inne
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

257.018,03
33.911,03
25.785,00
36.491,00
152.000,00
8.831,00
505.808,00
552,00
235.000,00
202.256,00
68.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
- oświata i wychowanie
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t
- obiekty zabytkowe
- domy kultury
- gospodarka komunalna
Dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j. s.t
- oświata i wychowanie
Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między j. s. t
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów
inwestycyjnych
- transport i łączność
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
- gospodarka ściekowa i ochrona wód
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- pomoc społeczna
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z
innych źródeł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
ednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
-melioracje wodne
Środki na zadania bieżące gmin, pozyskane z innych źródeł
- oświata i wychowanie
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- edukacyjna opieka wychowawcza
Subwencje
- część oświatowa
Dochody własne
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych

141.450,00
115.450,00
26.000,00
513.326,00
40.000,00
442.858,00
30.468.00
32.180,00
32.180,00
200.000,00
200.000.00
80.000,00
80.000,00
67.392,00
67.392,00
394.832,00
165.731,00
145.864,00
83.237,00
373.590,00
373.590,00
11.000,00
11.000,00
65.285,00
13.890,00
6.655,00
44.740,00
28.000,00
28.000,00
518.840,00
108.500,00
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- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty eksploatacyjne/
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
- wpływy z tytułu różnych opłat
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
likwidacji GFOŚiGW
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami
i nieruchomościami
Inne dochody własne
- wpływy ze zwrotów wydatków za łata ubiegłe
- wpływy z darowizn
- wpływy z innych dochodów
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z usług
- dochody z realizacji zadań zleconych
- wpływy ze zwrotów dotacji

71.432,00
1.183,00
8.599.00
2.770,00
33.200,00
49.125,00
5.300,00
1.660,00
2.596,00
875,00
570,00
22.519,00
210.511,00
95.767,00
5.000,00
1.500,00
51.729,00
11.740,00
13.943,00
8.755,00
3.100,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 1.728.690,OOzł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
- pomoc społeczna
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy
- edukacyjna opieka wychowawcza
- pomoc społeczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między j. s. t
- straż miejska
Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów
inwestycyjnych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Subwencje
- cześć oświatowa

50.000,00
50.000,00
47.650,00
17.966,00
4.175,00
25.509,00
17.660,00
17.660,00
200.000,00
200.000,00
29.340,00
29.340,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z
innych źródeł

545.127,00

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

373.590,00

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Inne dochody

171.537,00
218.887,00
137.680,00
4.000,00
77.207,00
474.162,00

- wpływy z mandatów
- wpływy z usług
- wpływy z innych dochodów
Dochody własne
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
- udziały gmin w podatkach stan. dochód b. państwa- pdof
- wpływy z innych opłat lokalnych.
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych.
- wpływy z podatku rolnego osóbfiz.
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób
prawnych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób
fizycznych
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
os.fiz.
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
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
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

348.372,00
2.185,00
1.430,00
95.000,00
2.000,00
1.450,00
6.300,00
1.400,00
1.670,00
6.000,00
5.000,00
3.355,00
145.864,00
145.864,00

Ogółem w 2010r. zrealizowano dochody w wysokości 21.537.224,24zł, co stanowi
99,93% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:
-dochody bieżące: 20.150.807,ł7zł, tj. 99,92%
-dochody majątkowe: 1.386.416,57zł, tj. 100,11% planu.
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Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 zaplanowano i otrzymano środki finansowe w kwocie 11.000,00zł na
dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej na podstawie umowy zawartej z
Samorządem Województwa Dolnośląskiego - konserwację urządzeń melioracyjnych
W rozdziale 01095 w zaplanowano:
- § 0770- 135.820,00zł -dochody ze sprzedaży gruntów, będących własnością Gminy- w 2010r.
zrealizowano wpływy w wysokości 99,79% wielkości zaplanowanych. Wykazana kwota
zaległości w wysokości 923,11 zł wynika z omyłkowo dokonanej przez 2 osoby wpłaty na
konto depozytowe UGiM. Stosownych przeksięgowań dokonano w dniu 21.01.2011 r.
- § 2010- 33.911,03zł -dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Wykonanie dochodów w 2010r. wynosi 91,21% planu i wynika z dokonanego
rozliczenia dotacji celowej do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność
W rozdziale 60016 w zaplanowano dochody w wysokości 67.392,00zł z tytułu dotacji z
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
- budowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie- ul. Górna, Zgorzelecka, Lubańska. Dochody
wpłynęły w 100% wielkości zaplanowanych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 104,33 % w stosunku do wielkości planowanych, i
tak:
1. w zakresie wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów w 101,58% wielkości
planowanych
Stan zaległości na dzień 31.12.201 Or. wyniósł 15.954,95zł, z czego:
- 10.072,01zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, którą objęto upomnieniami i wezwaniami
do zapłaty ( w 2010r. wysłano 84 wezwania do zapłaty na kwotę 9.019,85zł). W okresie do
dnia 14.03.201 Ir. na poczet tej zaległości wpłynęła kwota 73,66zł. W stosunku do dwóch
dłużników skierowano pozwy sądowe o zapłatę na kwotę 2.690,16zł, z czego uzyskano
sądowy nakaz zapłaty na kwotę 1.098,34zł. Postępowaniem komorniczym w toku objęto
zaległość w kwocie 4.136,98zł. Zaległość w kwocie 1.897,35zł przypada na wieczystych
użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów korespondencji.
- 5.882,94zł dotyczy zaległości od osób prawnych - OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. skierowano pozew
sądowy o zapłatę należności na kwotę 5.612,04 zł, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym sygn.akt. I NC 118/11 z dnia 16.02.201 Ir. Pozostała kwota zaległości
przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów
korespondencji.
2. zaplanowane na rok 2010 wpływy w wysokości 2.570,00zł z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w 179,38% planu. Ze względu
na małe zainteresowanie mieszkańców przekształceniem użytkowania wieczystego we
własność plan dochodów z tego tytułu był w trakcie roku budżetowego urealniany osiągnięte wpływy 4.610.00zł odpowiadaj ą wielkości zbliżonej do pierwotnego planu.
3. dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy i innych
nieruchomości niebędących gruntami- w 2010r. zrealizowano wpływy w wysokości 100%

wieiKosci zapianowanycn. wyKazana Kwota medopłat w wysokości 3,50zł obejmuje
zaległości, wynikające z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczona
a wynikającą z aktu notarialnego.
4. w zakresie wpływów z usług, obejmujących należności czynszowe z lokali mieszkalnych
przejętych od PKP wykonanie dochodów wyniosło na dzień 31.12.10r.- 11.455,83zł, co
stanowi 109,36% planu. Windykacja prowadzona jest przez ŻUK w Węglińcu. Kwota
zaległości ogółem w zakresie tych dochodów wynosi 109.317,10zł. W dalszym ciągu brak
jest pełnej informacji o rozliczeniach lokatorów z PKP przed przekazaniem mieszkań
gminie, jak i w niektórych przypadkach po przekazaniu. Z danych uzyskanych od PKP
Zakład Nieruchomości S.A. wynika, iż PKP ma poważne problemy z określeniem
dokładnego poziomu zadłużenia swoich byłych lokatorów. W miesiącu XII/2010
przygotowano dokumenty do postępowania sądowego wobec PKP w celu ściągnięcia
części nienależnie pobranych czynszów za przekazane mieszkania w kwocie 30.781,92zł.
Kwota ta naszym zdaniem stanowi wierzytelność z mocy prawa należną Gminie Węgliniec.
W ocenie PKP nie ma podstaw do zwrotu tej kwoty na rachunek Gminy, w wyniku
odbytych spotkań ustalono, że PKP przekaże w trybie pilnym własne stanowisko pisemne
w tej sprawie. Pozostała kwota należności ma ulec weryfikacji pod kątem przedawnienia na
podstawie dokumentów, których przekazania oczekujemy od PKP. Wobec braku
wymienionych dokumentów z PKP postanowiono wystąpić na drogę postępowania
sądowego- wniosek opracowywany jest w chwili obecnej przez Kancelarię Prawną.
5. w rozdziale 70005 wykazano kwotę zaległości z tytułu odsetek w wysokości 37.349,60zł
od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP
6. w 101,24% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu wpłat za zwrot wydatków
poniesionych przez gminę na wyceny nieruchomości. Dochody te korelują z wydatkami
poniesionymi na wyceny dokonywane przez rzeczoznawców.

Dział 710 - Działalność usługowa
Źródłem dochodów w tym dziale, rozdział 71035 są:
- wpływy z usług na cmentarzach komunalnych, których wykonanie w 2010r. wyniosło
106,70% planu.
- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji zadania pn.
Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie - zrealizowano
zaplanowaną kwotę 10.636,00zł w 100%. Drugą część ustalonej kary w kwocie ok.
20.000,00zł zaplanowano do realizacji w 201 Ir. na podstawie porozumienia o rozłożeniu na
raty spłaty należności.
- dotacja celowa z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.
Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie w kwocie
40.000,00zł- dochód zrealizowany w 100%.

Dział 750 - Administracja publiczna
Wykonanie planu dochodów wynosi 102,48%. Realizowane dochody obejmuj ą wpływy
z dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu
administracji rządowej oraz wpływy z usług i dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2010r. w rozdziale 75023 zaplanowano dochody
z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym.
Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację obsługi zadań
zleconych w rozdziale 75011 wpłynęła w wysokości 100,00% planu.
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Z zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu
administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 23.25zł.
W 97,79% zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego.
Dodatkowo uzyskano kwotę 2.989,72zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta
Węgliniec - w tym 496,00zł- dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika, 1.228,99zł- z
tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe. 1.066,54zł- rozliczenie podatku VAT naliczonego
w deklaracjach GiM za rok poprzedni oraz 198,19zł z tytułu zwrotu przez komornika
poniesionych w latach ubiegłych kosztów postępowania sądowego. Na zaległości w kwocie
10.783,58zł składają się nieściągnięte należności z usług przejęte przez Urząd Gminy po
zlikwidowanym ZAK-u w wysokości 8.596,52zł, które są egzekwowane za pośrednictwem
ŻUK w Węglińcu oraz zaległości pozostałe w wysokości 2.187,06zł.
Zaplanowane dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską
zostały w 2010r. zrealizowane w 116,34% planu po zmianach, który był w trakcie roku
budżetowego urealniony. Niskie wykonanie wynikało z opóźnienia zakupu i uruchomienia
miernika prędkości a przede wszystkim z długiego oczekiwania na prawo dostępu do
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Bez dostępu do tego rejestru mandatowanie za
wykroczenia w ruchu drogowym ze względu na kwestie proceduralne nie przynosiło Gminie
oczekiwanych dochodów. Kolejną przeszkodą była zmiana przepisów ustawowych i brak do
chwili obecnej przepisów wykonawczych do ustawy. Z tych powodów nie udało się
zrealizować założenia przyjętego przy konstrukcji budżetu gminy finansowania utrzymania
Straży Miejskiej w części przypadającej na Gminę Węgliniec z osiągniętych dochodów z
mandatów karnych. Dodatkowo szacowano, że uzyskane dochody pozwolą na sfinansowanie
połowy kosztów zakupu mobilnego fotoradaru. Na zaległość w kwocie 4.530,00zł składają się:
- mandaty karne kredytowe- 18 szt. na kwotę 2.730.00zł objęte postępowaniem
egzekucyjnym. W 2010r. ogółem wystawiono 20
tytułów wykonawczych na kwotę
2.760,00zł, do 28.02.201 Ir. na poczet zaległości wpłacono 200,00zł.
- mandaty karne zaoczne 7 szt. na kwotę -1.800,00zł. Zgodnie z procedurą zostanie
przez Straż Miejską skierowany do Sądu wniosek o ukaranie i w przypadku zasądzenia kary
stanie się ona dochodem budżetu państwa. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające
zgodnie z art. 54 k p o w, które zmierzają do zakończenia postępowań i przekazania ich za
pośrednictwem Komisariatu w Pieńsku do sądu w terminie zgodnym z art.45 § l KW.
Urząd Gminy Węgliniec zgodnie z porozumieniem z Gminą Pieńsk prowadzi
ewidencję księgową i windykację mandatów należnych tej Gminie. W 2010r. wystawiono 12
tytułów wykonawczych na kwotę 2.650,00zł. Na dzień 31.12.201Or. stan zaległości wynosi:
- mandaty karne kredytowe- 15 szt. na kwotę 3.150,00zł objęte postępowaniem
egzekucyjnym. Do 28.02.201 Ir. na poczet zaległości wpłacono 650,00zł.
- mandaty karne zaoczne 17 szt. na kwotę -3.700,00zł, objęte opisaną wyżej procedurą.
W rozdziale 75075 zaplanowano 5.000,00zł z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie
Dolnośląska Kraina Karpia składki wniesionej nienależnie przez Gminę Węgliniec w roku
2009. Kwota wpłynęła w całości na rachunek budżetu gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

państwowej,

Dochody w tym dziale stanowią w całości dotacje otrzymane z budżetu państwa, w tym:
- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wykonane zostały
w wysokości 99,94% planu,
- rozdział 75107 na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przekazane
w QQ,4R% wielkości planowanych.
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- rozdział 75109 na organizację wyborów samorządowych - wykonanie 58,41 % planu.
Wielkości wykonania wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z
dokonanego rozliczenia dotacji celowych do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W rozdziale 75412 zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo
gaśniczego dla jednostki OSP Ruszów:
- w kwocie 200.000,00zł - dotacji z Powiatu Zgorzeleckiego Dotacja przekazana w całości.
- w kwocie 80.000,00zł- dotacji z samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dotacja
przekazana w całości.
Dodatkowo z funduszu prewencji PZU S.A. otrzymano środki w kwocie 6.655,00zł na zakup
wyposażenia dla jednostki OSP Ruszów, co stanowiło 99,17%planu.
W rozdziale 75414 otrzymano środki do wysokości 99.90% planu, określonego w decyzji
Wojewody o przyznaniu dotacji na zadania bieżące.
W rozdziale 75416 zaplanowano środki dotacji celowej z Gminy Pieńsk równe połowie
planowanych wydatków związanych z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej Gminy
Węgliniec i Gminy Pieńsk ( wykonanie 88,04%- związane z wysokością poniesionych
wydatków) oraz połowie kosztów zakupu mobilnego fotoradaru, którą przekazano w 100%.
W rozdziale 75478 zaplanowano środki dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych związanych z powodzią.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem.
Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w 2010r. wyniosło 100,88% w stosunku
do wielkości planowanych.
Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie
karty podatkowej wyniosło 10.201,92zł, tj. 105,61% planu. Realizacja dochodów i zaległości
następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W rozdziale tym wpłynęły
również odsetki w kwocie 316,23zł.
Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 100,09% planu.
Wykonanie dochodów w większości tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło
w 100%, jedynie w zakresie dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 103,12%- z uwagi na dokonaną korektę w trakcie roku budżetowego plan został ustalony na
podstawie bardzo niskiego wykonania. Tendencja spadkowa w tym podatku obserwowana jest
już drugi rok budżetowy.
W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w
stosunku do planu wyniosło w 2010r. - 101,57%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w
101,86%, podatek rolny w 102,03%, podatek od środków transportowych w 100,82%, odsetki
od podatków i opłat- 104,49%. W 100,55% wykonano plan dochodów w podatku od czynności
cywilnoprawnych i 99,22% w podatku od spadku i darowizn. Wpływ}' z opłaty targowej
wyniosły 102,14% wielkości planowanych.
Wykonanie na 31.12.2010r. w zakresie innych opłat - rozdział 75618 wyniosło
100,07% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano
w 99,96% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,00%. W 100,08% wykonano plan dochodów
z innych opłat- za stałe wyrejestrowanie pojazdu. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej
został zrealizowany w 102,06%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa wyniosło 101,69% planu, przy czym w podatku od osób fizycznych
osiągnięto 101,72% płanu. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został
w naszej Gminie ustalony w wysokości o ok. 100 tyś. niższej niż było to przewidziane w
projekcie budżetu państwa, co wynikało z obserwowanej dynamiki wykonania tego podatku.
W tej pozycji dochodów bardzo wyraźnie zaznacza się wpływ kryzysu w gospodarce. W I
półroczu 2010r. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych dokonano zwrotów za rok
ubiegły więcej niż wpłynęło za rok 2010 i dalsze wpływy nie zrekompensowały w pełni tego
zwrotu. W efekcie powstała wielkość ujemna w pozycji wykonania dochodów a przekazane
przez urzędy skarbowe dochody skutkują nadpłatą obciążającą dochody roku 2011 w
wysokości 12.751,79 zł.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2010r.
1.585.841,06zł (koniec 2009r.- 1.481.352,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem
egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zaległości 829.584,10zł stanowi zaległość firmy Wolf
Sudety sp. z o.o., 265.327,14zł zaległość „Anna" sp. z o.o., F+W Nieruchomości sp. z o.o. 166.003,lOzł, MHF sp. z o.o- 187.726,68zł, Alaska International Polska-Zarządzanie sp. z o..o
- 90.290,50zł, BZMO sp. z o.o -18.222,00zł. Za nieściągalną w wyniku prowadzonego
postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne -Urząd Skarbowy w
Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 1.038.868,82zł, dotycząca
głównie wyżej wymienionych podmiotów.
W odniesieniu do zaległości spółki MHF
nieskuteczna była również egzekucja prowadzona w stosunku do dzierżawcy nieruchomościspółki Silesia na podstawie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności. Urząd Skarbowy
umorzył w tym przypadku postępowanie egzekucyjne na kwotę 33.097,00zł oraz zwrócił tytuły
aa sumę 86.400,00zł z relacją poborcy i innymi dokumentami (m.in. pismo Starosty
Zgorzeleckiego z informacją, że firma nie figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i
budynków) świadczącymi o bezskuteczności egzekucji.
W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o, MHF sp. z o.o, F+ W Nieruchomości sp. z
o.o., I.B.G. sp. z o.o , „Anna" sp. z o.o, Alaska International Polska Zarządzanie sp. z o.o. i
Alaska International Polska sp. z o.o dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez
wpis hipoteki przymusowej ( zwykłej i kaucyjnej)
na nieruchomościach w kwocie
1.441.534.28zł. W stosunku do firmy „Anna"sp. z o.o rozpoczęto procedurę egzekucji z
nieruchomości na kwotę 220.469,00zł. Postępowanie to w dniu 26.11.201 Or. wstrzymano do
dnia 31.03.2011 r. w związku z odroczeniem terminu płatności.
W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być
prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż
złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian
za zaległości podatkowe zawierał szereg braków formalnych a wezwany do uzupełnienia
złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał
zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia
rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i
niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia
ruchomego. Organ egzekucyjny również nie ma przesłanek do umorzenia postępowania
egzekucyjnego w trybie określonym w art.59§l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt.
Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego
obowiązku -figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym Zgodnie z posiadaną opinią
prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na
członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków
egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu
79 09 ?.009r. zwrócono się z pismem do Sadu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr

sądowy z prosDą o udzielenie mrormacji, czy w aKtacn rejestrowycn ngurują aane adresowe
członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują
w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające
prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.03.201 Ir.
złożono wniosek do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu celem
przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Po terminie płatności każdej z miesięcznych rat podatku za 2010rok wystawiono 62
upomnienia na łączną kwotę 401.657,00zł oraz skierowano na drogę egzekucji
administracyjnej 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 414.948,00zł. Do dnia
01.03.2011r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 18.278,24zł, kwota 28.278,00zł została
umorzona a kwota 265.327,14zł została odroczona decyzją Burmistrza do dnia 31.03.201 Ir.
Z kwoty 337.966,65zł zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 89.660,30zł i umorzył postępowanie egzekucyjne,
wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Z pozostałych zaległości kwotę
268.823,06zł zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej (
zwykłej i kaucyjnej).
Trzech podatników posiada zaległości przekraczające 20 tyś. zł. W 2010r. wysłano 255
upomnień na kwotę 161.923,00zł oraz 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę
146.233,40zł. W okresie do 02.03.201 Ir. na poczet zaległości wpłynęła kwota 9.887,20zł.
Pozostała zaległość objęta jest egzekucją administracyjną.
Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły na 31.12.201 Or.:
- od osób fizycznych 13.012,02zł , z czego na kwotę 9.474,00zł umorzono postępowanie
egzekucyjne wobec nieściągalności lub innych przyczyn braku możliwości prowadzenia
czynności przez organ egzekucyjny. Kwotę 3.538,00zł zaległości objęto postępowaniem
egzekucyjnym. W 2010r. wystawiono 20 upomnień na kwotę 28.904,70zł, a na kwotę
16.218,70zł wystawiono 14 tytułów wykonawczych. W ramach podejmowanych czynności
windykacyjnych wszczynano postępowanie podatkowe celem wydania decyzji,
określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wszczęto dwa takie postępowania,
wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 1.664,00zł.
- od osób prawnych - zaległości nie wystąpiły.
Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2010r:
- od osób fizycznych wynosi 108.404,49zł, z czego do 02.03.201 Ir. wpłynęła kwota
24.620,98zł, kwota 15.300,00zł została umorzona decyzją Burmistrza a 4.870,00zł rozłożono
na 5 rat z terminem spłaty ostatniej raty do 31.07.2011 r. Pozostała kwota jest objęta w całości
upomnieniami i tytułami wykonawczymi. W 2010r. wysłano 512 upomnień na kwotę
95.263,33zł i wystawiono 298 tytułów wykonawczych na kwotę 62.171,10zł. W stosunku do 4
podatników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną- sąd wyznaczył
właściwy organ egzekucyjny -egzekucję prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i
Komornik Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. % podatników posiada
zaległości przekraczające 5 tyś. zł.
- od osób prawnych wyniosła 22.448,60zł i objęta jest w całości postępowaniem
egzekucyjnym. Zaległość w kwocie 7.609,60zł dotycząca I.B.G. sp. z o.o została ponadto
zabezpieczona hipoteką przymusową. W 2010r. wysłano 5 upomnień na kwotę 5.050,00zł i
wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.450,00zł.
Zaległość w podatku leśnym w kwocie 406,90zł- dotyczy w większości sp. z o.o I.B.G
-380,00zł i objęta jest w całości egzekucją administracyjną. Zaległość I.B.G. sp. z o.o w
kwocie 123 7 90zł Dostała ponadto zabezpieczona hipoteką przymusową.
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Wykazano zaległość w kwocie J.;>fc>U,4bzł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeaaz
alkoholu, dotyczącą 5 osób. Do dłużników wysłano upomnienia. Jednej z osób wygaszono
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dot. kwoty 875,00zł), część zaległości została
odpisana w dniu 16.03.201 Ir. ( 1.837,50zł).
Występują ponadto zaległości w podatkach i opłatach realizowanych i windykowanych
przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu:
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej - 19.660,27zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10,80 zł
- podatek od spadków i darowizn - 22.540,00zł.
Minimalne kwoty zaległości wystąpiły w opłatach administracyjnych - 0,04zł i
eksploatacyjnej - 4,29zł.
W 2010 roku udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej
ulg, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 709.693,18zł, w tym:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej395.969,24zł
- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 135.514,94zł
-dokonane przez organ podatkowy umorzenia -178.209,00zł.
W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia
wyniosły:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 174.255,70zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 443.916,18zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -57.871,74 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 27.333,56zł
- podatku rolnym od osób fizycznych - 330,00zł
- podatku od spadków i darowizn - 364,00 zł
- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych - 5.622,00zł.
Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego na kwotę 313.723,94zł
skutki ulg, umorzeń i odroczeń zostały szczegółowo wykazane w sprawozdaniu o zakresie
udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pełny wykaz udzielonych ulg w
kwocie powyżej 500zł za okres poprzedniego roku budżetowego zostaje w terminie do 31.05.
roku następnego podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i BIP.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody w rozdziałach 75801,75807,75831 określają otrzymane subwencje z budżetu
państwa. Wpłynęły one w 100.00% w stosunku do planu.
Wystąpiły ponadto dochody w rozdziale 75814 w kwocie 13.895,89zł z tytułu:
- pozostałych odsetek od rachunków bankowych 13.558,93zł
- 34,70zł- tytułem dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w spółce Len S.A. w likwidacji \\
Kamiennej Górze,
- oraz 302,26zł z różnych dochodów, m.in. wypłata dywidendy z BS Pieńsk- 253,50zł.
likwidacja przedawnionych nadpłat- 48,76zł.
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Dział 801 - Oświata i wychowanie
W rozdziałach 80101 i 80110 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacje poniesionych wydatków, z
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie łącznej 1.485,00zł (§0970). Na
podstawie sprawozdań szkół ujęto zrealizowane dochody z tytułu likwidacji rachunków
dochodów własnych- § 2400 w kwocie 3.631,09zł oraz dochody z odsetek od rachunków
bankowych -§ 0920 -824,10zł.
W rozdziale 80104 wpłynęły do wysokości 100,01% planu środki uzyskane ze zwrotów
dotacji nienależnie pobranej, ustalonej w wyniku postępowania kontrolnego w przedszkolu
niepublicznym w Ruszowie.
Kwota dochodów w rozdziale 80104 § 2310- 32.197,80zł - dotyczy kwoty przekazanej
dotacji z Urzędu Miasta Zgorzelec, Gminy Pieńsk i Gminy Nowogrodziec związanej z
refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan zrealizowano w
100,06%.
W rozdziale 80101 zaplanowano ponadto wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Węglińcu w ramach programu „Radosna szkoła". Dotację przekazano w
100% w stosunku do planu.
W pełni zrealizowano zaplanowane dochody w rozdziale 80110 pozyskane z innych
źródeł:
- 11.985,00zł- dochód z tytułu dofinansowania projektu English Teaching realizowanego przez
Gimnazjum w Ruszowie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za
pośrednictwem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
- 1.905,00zł- środki z NCK dla Gimnazjum Ruszów na dofinansowanie projektu „Śpiewająca
Polska" . Wykonanie poniżej 100% planu wynika z ujęcia kwoty dotacji do wysokości
zrealizowanych wydatków budżetowych.
W rozdziale 80195 wpłynęła dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
na awans zawodowy nauczycieli. Wykonanie wydatków i dochodów wyniosło 25% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowane są w 99,24% i obejmują:
a)dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:
- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z
zaplanowanej kwoty 2.637.000,OOzł zrealizowano 100,00%
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - z
zaplanowanej kwoty 6.800,OOzł - zrealizowano 100,00%
b)dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - z
zaplanowanej kwoty 16.200,OOzł-zrealizowano 100,00%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - z zaplanowanej kwoty 309.000,OOzł - zrealizowano
99,99%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 197.000,OOzł - zrealizowano 99,99%
- na funkcjonowanie MGOPS - z zaplanowanej kwoty 157.125,OOzł - zrealizowano 99,95%
- na realizację programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania- zrealizowano 85,21%
zaplanowanej kwoty 190.000,00zł
c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego- fundusz alimentacyjny i zaliczka
alimentacyjna - 22.505,35zł,tj. 111,11% planu
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d) dochody z opłat za usługi opiekuńcze i oasetKi oa tycn zo Dowiązań - 14.060,17zł -l 12,77% planu po zmianach,
e)dochody różne :
- rozdział 852191.442.78zł - ( refundacje wydatków za 2009r.) i odsetki od rachunku
bankowego- 1.881,04zł
- rozdział 85295 35.09 zł - refundacja zasiłku celowego za rok 2009 z innej gminy
- rozdział 85214 100,00zł - refundacja zasiłku celowego za rok 2009 z innej gminy
- rozdział 85214 - 300,00zł- tytułem darowizny na wypłatę zasiłku celowego.
W rozdziale 85212 wykazano zaległość w kwocie 662.224,04zł, wynikającą z
nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu
alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:
-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej,
dochodowej, zdrowotnej, odebranie oświadczenia majątkowego
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność
egzekucji
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
-skierowanie wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209 Kodeksu
karnego
- wystawienie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego
świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym ( wystawiono 83 decyzje)
- wystawienie upomnień (wystawiono 224 upomnienia)
- skierowanie do komornika wniosków o egzekucję należności (132 tytuły wykonawcze).
Dodatkowo wszyscy miejscowi dłużnicy zostali wezwani celem przeprowadzenia z nimi
wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego (przeprowadzono w sumie
37 wywiadów).
Zaległość z tytułu usług opiekuńczych -rozdział 85228 wyniosła 15.936,70zł.
Zaległości za lata ubiegłe egzekwowane są przez komornika skarbowego (ogółem tytuły
wykonawcze wystawiono na kwotę 8.173,23zł), pozostała zaległość-7.763,47zł objęta jest
upomnieniami (w roku bieżącym wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.197,90zł). Ściągalność
zaległości z tytułu usług opiekuńczych jest znikoma. Postępowanie egzekucyjne wobec
jednego z dłużników zalegającego na kwotę 6.236.43zł zostało umorzone przez komornika z
uwagi na zgon tej osoby.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85311 zaplanowano w kwocie 408,00zł- środki związane z realizacją
przez MGOPS programu pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" na podstawie
porozumienia z PFRON- dochód stanowiący 2,5% ogólnej sumy programu przeznaczony na
sfinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
W rozdziale 85412 zaplanowano kwotę 44.740,00zł-środki na realizację projektu
Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży na podstawie umowy Gimnazjum w Ruszowie 2
Narodowym Centrum Kultury, w tym:
- na organizację pobytu grupy polskiej młodzieży na Ukrainie - projekt „Krajobraz i historia
obojga narodów" - 15.560,00zł

- na organizację pobytu grupy ukraińskiej młodzieży w Polsce- projekt „ Skarby przyrodnicze i
architektoniczne w centrum borów dolnośląskich"- 29.180,00zł. Środki wpłynęły w 100% w
stosunku do planu.
W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 184.290,00 zł na
realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 80,77% planu. Wielkość
wykonania, podobnie jak w przypadku innych dotacji z budżetu państwa koreluje z
wykonanymi wydatkami na wypłaty stypendiów, (do wysokości 80% wydatków
poniesionych).

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę 165.731,00zł- tytułem dochodów ze środków
europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa kanalizacji
ogólnospławnej w ulicy Kochanowskiego w Węglińcu. Dofinansowanie wpłynęło w całości100,15% planu.
W rozdziale 90015 wpłynęła kwota 5.179,72zł - odszkodowanie wypłacone Gminie
przez TU „Warta" S.A. za uszkodzone mienie majątkowe, które przeznaczone zostało na
usunięcie szkody, tj. montaż słupa i oprawy oświetleniowej w Czerwonej Wodzie przy ul.
Lubańskiej.
W rozdziale 90019 zaplanowano dochody ujmowane przed zmianą przepisów
ustawowych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody
zrealizowano w 100,50% w stosunku do planu, przy czym dochody bieżące -przekazywane
przez Urząd Marszałkowski w 100,61%.
W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w kwocie 30.468,00zł z tytułu dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne realizowane w
ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej- Budowa placu zabaw w Piasecznej. Wykonanie dochodów
w wysokości 98,42%planu wynika z dokonanego rozliczenia dotacji celowej do wysokości
poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92105 zaplanowano:
- 1.500,00zł -dochód z darowizny pieniężnej z Fundacji Banku Zachodniego na organizację
pomocy na rzecz dzieci z ubogich rodzin - realizacja 100% planu.
- 6.775,00zł- dochody z tytułu kar umownych związanych z odmową występu zespołu
Habakuk w trakcie imprezy plenerowej. Realizacja 99,99% planu.
W rozdziale 92109 - zaplanowano środki z budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 442.858,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
Rozbudowa budynku przy ul. Wolności l w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury.
Dochód otrzymaliśmy w 100% , po wykonaniu i rozliczeniu I etapu zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 zaplanowano dochód w wysokości 18.192,00zł- z tytułu kar
umownych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kompleksu boisk
sportowych w Ruszowie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012'"- środki wpłynęły w
pełnej wysokości, łącznie z należnymi odsetkami. Kwot zrealizowanych dochodów obejmuje
także kary za opóźnienie w usunięciu wad na obiekcie.
W rozdziale 92605 wpłynęła kwota 3.105,07zł - zwrot dotacji udzielonej w roku 2009
klubom realizującym zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy: UKS przy SP Czerwona
Woda-3.571;917Ł UKS SP Węg1iniec-9.37zł i MGKS ..Górnik" Węgliniec-522,47zł.
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WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2010 uchwalone zostały na poziomie 24.879.232.03zl i zrealizowane
je w 98,79%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.393.407,03zł wykonano w
98,60% a plan wydatków inwestycyjnych - 5.485.825,00 zł zrealizowano w 99,44%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale obejmują:
- rozdział 01008- 11.000,00zł- wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych
szczegółowych- rowów melioracyjnych w Jagodzinie i Kościelnej Wsi płatne w 100% z
dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego
- rozdział 01010- wydatki na dzierżawę gruntu pod wodociąg w Jagodzinie - 9.707,00zł wydatek zrealizowany w 2010r. w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową z
Nadleśnictwem Ruszów.
-rozdział 01030- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku
rolnego i w 2010r.wykonane zostały w 89,03% (tj. do wysokości faktycznego wykonania
dochodów)
-rozdział 01095 -wydatki do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 91,21%.
W dziale tym, rozdział 01010 ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:
- budowa ujęcia wody w Okrąglicy- środki zaplanowane w wysokości 40.000,00złwydatkowano 7.141,07,00zł- na wypis z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych i
projekt budowlany. Zakres rzeczowy zadania wykonano w całości w 2010r., płatność za usługę
budowlaną zrealizwoano w styczniu 2011 r.
- Budowa kanalizacji w Zielonce - zaplanowano 9.760,00zł na prace projektowe i mapykwota poniesionego wydatku do wysokości 100% planu

Dział 020 Leśnictwo
Wydatki w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmują wynagrodzenie leśnika
dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki i wydającego opinie w
zakresie celowości wycinki. Wydatki zrealizowano w 84,00% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność
Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 97,77% w stosunku do planu.
Wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 obejmowały: wydatki bieżące w kwocie
394.168,00zł i inwestycyjne -445.100,00zł.
W ramach wydatków bieżących, wykonanych w - 95,41% zrealizowano m.in. prace
remontowe na drogach, głównie bieżące naprawy i usunięcie ubytków pozimowych na łączna
kwotę 133.800,13zł. Na koszty zimowego utrzymania dróg w 2010r. wydatkowano kwotę
231.589,09zł. Ponadto wykonano:
- roczny przegląd obiektów mostowych- 8.296,00zł
- zapłatę za dzierżawę gruntu pod parking w Ruszowie- 610,00zł
- zakup i montaż znaków drogowych- 1.086,90zł
- naprawę wiaty przystankowej-419,63zł
. w/ypi«, \\ryryi mapy ewirlenpyjnej dot. dróg — 258.40zł.
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Zaplanowane wydatki inwestycyjne poniesiono w 2010r. zrealizowano w 99,87%, w tym:
a) wykonanie dokumentacji i specyfikacji dla zadań:
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Węglińcu- 6.344,00zł
- Przebudowa chodnika przy ul.Kantowicza w Ruszowie- l .831,44zł
b) wykonanie całości zadań:
-Budowa chodnika i parkingu ul.Sikorskiego w Węglińcu- 96.811,OOzł
- Budowa drogi w Czerwonej Wodzie ul.Górna, Zgorzelecka, Lubańska - 121.494,79zł
( w tym ze środków dotacji z TFOGR - 67.392,00zl)
- Budowa chodnika przy ul.Sobieskiego w Ruszowie -28.230,OOzł
- Przebudowa drogi gminnej-ul. Kochanowskiego w Węglińcu - 37.820,82zł
- Przebudowa drogi w Okrąglicy - 86.969,78zł
- Budowa parkingu zlokalizowanego przy kościele w Piasecznej- 20.160,OOzł- zadanie
realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- Wykonanie parkingu przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie -40.500,00złzadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
c) dokonanie zakupu wiaty przystankowej- zadanie zrealizowano w kwocie planu4.360,00zł. Zakupiono wiatę na przystanek na ul. Piłsudskiego w Węglińcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Wydatki w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w
99,92%, obejmowały wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
głównie dotyczące wycen nieruchomości i opracowań geodezyjnych. Wielkość tych wydatków
pozostaje w bezpośrednim związku z wielkością zrealizowanych dochodów w tym rozdziale- §
0970, pochodzących z kwot wpłaconych przez zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki działu wykonano do 31.12.2010r. w 91,34%, przy czym:
- w rozdziale 71035 plan obejmował wydatki bieżące w wysokości 8.200,OOzł, które nie były
realizowane. Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy na energię są refundowane przez
administratora cmentarzy. W 201 Or.nie wykonywano planowanych prac remontowych.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 116.900,OOzł na adaptację ruin kościoła
poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę zrealizowano w 97,64% w stosunku do planu zapłacono za aktualizację kosztorysów., dokumentację projektową oraz zrealizowano
planowany zakres rzeczowy zadania budowa sklepienia w nawie poprzecznej. Inwestycja
dofinansowana była z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotą 40.000,OOzł.
- w rozdziale 71095 wydatkowano w 2010r. środki w wysokości 1.561,60zł na koszty
przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi 99,97% planu.

Dział 750 Administracja publiczna
•

Rozdział 75011 - poniesiono wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji
rządowej w wysokości 100% w stosunku do wielkości planowanych
• Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano
w 87,00% i obejmują one diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty
dzierżawy kserokopiarki, koszty delacji, nagrody okolicznościowe oraz zakup tablicy
pamiątkowej
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Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu wykonano w 98,34%. W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.200,00zł. składkę do Euroregionu
Nysa-6.918,00zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -176,10zł. Za sumę 9.937,89zł
ubezpieczono samochód służbowy i pozostałe mienie, na kwotę 17.397,03zł zrealizowano
zakupy akcesoriów komputerowych i licencji, 11.729,00zł wydatkowano na zakupy sprzętu
komputerowego a na zakupy innego wyposażenia- 6.506,52zł.
• Rozdział 75056- zrealizowano 100% zaplanowane wydatki ze środków dotacji z budżetu
państwa na powszechny spis rolny.
• Rozdział 75075 - poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości
25.028,81zł, tj. 99,32% planu. Wydatki obejmowały zakupy nagród w konkursach i
przedmiotów promujących gminę - koszulki, albumy, statuetki, puchary, trofea szklane
oraz druk materiałów promocyjnych i artykuły w prasie promujące gminę. Z okazji 20 lecia
Samorządu ufundowano okolicznościowe medale i inne pamiątki. W ramach wydatków na
promocję odprowadzono składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolnośląska Kraina
Karpia" w kwocie 5.000,00zł. W związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do projektu
„Odkryj urok Borów Dolnośląskich -kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu
turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie" poniesiono zaplanowane wydatki w
wysokości 1.136,43zł na dotację dla Powiatu Bolesławieckiego na współfmansowanie
projektu.
• Rozdział 75095 - plan wydatków w tym rozdziale obejmuje:
- 33.600,00zł- diety i ryczałty dla sołtysów. Wydatki poniesiono w 100,00% w stosunku do
wielkości planowanych
-10.799,00zł - składkę na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłacono w 100,00%
- 3.065,00zł - na funkcjonowanie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, wydatki zrealizowano
w 50,03% w stosunku do planu poprzez obciążenia dokonywane przez ŻUK w Węglińcu
-35.000,00zł- środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu
ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pn. Renowacja części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Węglińcu oraz Programu rewitalizacji miasta
Węgliniec. Wydatek poniesiono w wysokości 34.999,99zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

państwowej,

Rozdział 75101 -poniesiono wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców do wysokości
dotacji z budżetu państwa- 99,94% planu.
Rozdział 75107 - zrealizowano w 99,48% wydatki na organizację wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
Rozdział 75109 - poniesiono wydatki na organizację wyborów samorządowych - wykonanie
58,41% planu z uwagi na rozstrzygnięcie wyborów w I turze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
•

W rozdziale 75404 -zaplanowane środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej
Policji na sfinansowanie dodatkowych służb policjantów i nagród dla funkcjonariuszy w
łącznej kwocie 8.500,00zł. Wydatki w ramach porozumienia z Komendantem Powiatowym
Policji w Zgorzelcu - zrealizowane w 100%
• W rozdziale 75412 zaplanowano środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób
realizacji tych wydatków zaplanowano podobnie jak w roku poprzednim - część wydatków
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jest realizowana poprzez dotacje dla OSP, część bezpośrednio z budżetu gminy. W 2010r.
wydatki bieżące zrealizowano w 98,90%, przy czym dotacje dla jednostek OSP przekazano
w 100,00%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w
akcjach i szkoleniach pożarniczych- 43.208,88zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw
ochrony przeciwpożarowej w Gminie -6.420.OOzł, organizację zawodów pożarniczych i
inne usługi -4.720,26zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 19.556,00zł oraz
majątku- 9.232,00zł. Wydatki realizowane w 2010r. z dotacji w łącznej kwocie
150.970,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda,
Jagodzin, Stary Węgliniec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy
samochodów pożarniczych, zakupy sprzętu, zakup elementów umundurowania, drobne
prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, badania lekarskie,
delegacje, obsługę finansową oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowcówmechaników). Rok 2010 był szczególnie kosztochłonny w zakresie bieżącej obsługi
ochotniczych straży pożarnych z uwagi na wystąpienie 2 powodzi, w których czynny
udział brali ochotnicy z jednostek z terenu naszej Gminy. Pierwsza powódź nie dotknęła
gminy, ale zaangażowane w niej były niemalże wszystkie jednostki OSP, co kosztowało
nas ponad 20 tyś.zł. Druga wrześniowa powódź to działania w większości w naszej gminie
i związane z tym wydatki rzędu 68,5 tyś.zł.
W rozdziale 75412 zaplanowano także 610.000,00zl na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ruszów, który był realizowany poprzez
udzielenie dotacji celowej dla jednostki. Po stronie dochodów na ten cel wpłynęły dotacje z
samorządu Województwa Dolnośląskiego -80.000,00zł oraz Powiatu Zgorzeleckiego200.000,00zł, Jednostka ponadto otrzymała bezpośrednio dofinansowanie z budżetu
państwa w kwocie 150.000,OOzł.
Rozdział 75414 obejmuje wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w ramach
otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł, które były zrealizowane w 2010r. w 99,90%planu
Rozdział 75416 wydatki zaplanowane w wysokości 257.180,OOzł na funkcjonowanie
straży miejskiej utworzonej dla obsługi 2 gmin- na podstawie porozumienia z gminą
Pieńsk-zrealizowano w 93,37%, przy czym:
- wydatki bieżące: plan 142.500,00zł- wykonanie 125.459,18zł -tj.88,04%
- wydatki inwestycyjne: plan 114.680,00zł- wykonanie 100%.
Wydatki finansowane są w 50% przez każdą z gmin.
W ramach wydatków bieżących pozapłacowych zakupiono: umundurowanie dla 2
strażników (5.474,87zł), paliwo do 2 samochodów służbowych(8.744,01zł), materiały
biurowe(1.877,28zł), komputer do obsługi księgowości i program księgowy (4.583,55zł),
przystosowano i wyremontowano pomieszczenia dla Straży Miejskiej(4.558,87zł),
zakupiono meble biurowe (2.471,63zł). Inne koszty na łączną sumę 11.930,18zł
obejmowały: badania lekarskie strażników, koszt
utrzymania i ubezpieczenia 2
samochodów służbowych, koszt eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, koszty telefonów
służbowych, delegacji i odpis na ZFŚS.
W 2010r. zrealizowano zaplanowany wydatek inwestycyjny na zakup fotoradaru ISKRA
VIDEO za sumę 114.680,00zł.
•

Rozdział 75478 - otrzymano dotację i wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych- powodzi, która miała miejsce w miesiącu IX/2010. W ramach
wydatków, zrealizowanych w 100% przekazano dotację inwestycyjną dla jednostki
OSP Czerwona Woda na zakup motopompy w kwocie 26.000,OOzł.
• Rozdział 75495 - zaplanowano i zrealizowano w 99,51% wydatki na pobór wody do
celów przeciwpożarowych oraz naprawę hydrantów na terenie całej gminy.
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wydatki w tym dziale, rozdział 75647 -zrealizowane w 92,86% obejmują wynagrodzenia
prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia inkasentów innych
opłat stanowiących dochody budżetu gminy a także inne wydatki związane z poborem
podatków i opłat- opłaty komornicze i sądowe. Wydatki w omawianym dziale w części
korespondują z dochodami z cmentarzy - rozdział 71035 - przeznaczanymi na wynagrodzenia
administratora cmentarzy komunalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano wydatki:
- na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 353.000,00zł. Wydatki zrealizowano w
99,56%. Spłaty dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku PKO BP S.A oraz BGK O/Legnica.
Wszelkie zobowiązania z tytułu zadłużenia realizowane były w planowanych kwotach i
terminach. Pierwotnie zaplanowane kwoty na obsługę długu zostały zmniejszone uchwałą
Rady Miejskiej z dn.30.06.2010r. o 100.000,00zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji
zadania inwestycyjnego w oświetleniu drogowym z miesiąca II na miesiąc X br. Kolejną
korektę o 117.000,00 zł przeprowadzono dniu 30.12.2010r. na podstawie przewidywanego
wykonania - nowe kredyty uzyskano na lepszych warunkach od pierwotnie zakładanych.

Dział 758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień
31.12.201 Or. pozostała niewykorzystana kwota:
- rezerwy celowej oświatowej - 205,00zł, (5,00zł- fundusz zdrowotny, 205,00zł- stypendia
szkolne)
- rezerwy ogólnej - 15.536,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Ogółem plan wydatków w dziale 801 uchwalono w kwocie 8.765.965,00zł, z czego na wydatki
bieżące 8.414.465,00zł i 351.500,00zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie
placówek oświatowych w roku 2010 otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w kwocie
6.006.407,00 zł.
Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80103) w 2010r.
zrealizowano w 99,80%. W tym:
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie zapłacono za wykonanie sztandaru szkoły 4.500,00zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 4.983,33zł, zakupiono pomoce
naukowe- 3.238,83zł, zakupiono drukarkę- 1.710,00zł, akcesoria i programy komputerowe448,34zł. W ramach poniesionych w kwocie 5.134,12zł wydatków na utrzymanie boiska
sportowego zakupiono m.in. kosę wielofunkcyjną, kamery i rejestratory do monitorowania
boisk.
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- w Szkole Podstawowej w Ruszowie - przeprowadzono drobne remonty na kwotę
614.922,32zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne- 6.541,84zł, zakupiono akcesoria i
programy komputerowe- 1.437,94zł, zorganizowano Prezentacje Artystyczne Dzieci1.131,73zł. Z zaplanowanej kwoty 20.000,00zl na utrzymanie boiska „Orlik" poniesiono
wydatki w wysokości 13.085,81 zł. Jednostka ponadto miała zabezpieczone w budżecie środki
w wysokości 10.000,00zł na zagospodarowanie boiska „Orlik", które nie zostały zrealizowane.
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu - zakupiono materiały na bieżące naprawy 5.067,79zł,
zakupiono pomoce naukowe- 300,00zł, zakupiono akcesoria i programy komputerowe 1.623,96zł, zakupiono drobne wyposażenie- 1.204,99zł, sfinansowano wynagrodzenie
koordynatora sportu szkolnego- 2.500,00zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z
transportem dzieci na zawody sportowe organizowane przez koordynatora sportu szkolnego 6.431,05zł. W 2010r. w SP Węgliniec przeprowadzono także prace remontowe na sumę
68.588,48zł- wykonano elewację budynku szkoły i wymieniono drzwi wejściowe.
- w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu - przeprowadzono remonty na kwotę 4.077,44zł,
w tym wymieniono częściowo instalację elektryczną, zakupiono pomoce naukowe-2.838,54zł,
zakupiono drobne wyposażenie i sprzęt komputerowy- 3.637,46zł, zakupiono akcesoria i
programy komputerowe - 155,26zł.
Wydatki bieżące w gimnazjach w rozdziale 80110 zrealizowano w 99,95%. W tym:
- w Gimnazjum w Ruszowie - zakupiono materiały do remontów bieżących - 2.840,44zł,
wykonano drobne remonty i pomalowano korytarze i klatkę schodową- 3.01 l,89zł, zakupiono
sprzęt komputerowy i wyposażenie- 6.016,39zł , zakupiono pomoce naukowe- 12.357,12zł,
zakupiono programy i akcesoria komputerowe - ł.792,30zł oraz koszulki i stroje piłkarskie z
logo szkoły-1.061,40zł. W ramach programu E-szkoła poniesiono wydatki bieżące w
wysokości 8.584,53zł oraz wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu monitoringu w szkole9.984,72zł
- w Gimnazjum w Węglińcu - zakupiono materiały i usługi związane z remontami bieżącymi
- 14.469,10zł, zakupiono pomoce naukowe - 915,00zł, zakupiono programy i akcesoria
komputerowe - 2.127,08zł. W ramach zaplanowanych w kwocie 9.000,00zł środków na
utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 7.556,87zł.
Plan wydatków inwestycyjnych w placówkach szkolnych obejmował:
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Węglińcu - 280.000,00zł wydatek zrealizowany w kwocie 277.010,50zł, przy dofinansowaniu środkami dotacji celowej
z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła".
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie - 29.000,00złwydatek w wysokości 100%planu
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu - 10.000,00złwydatek w wysokości 100%planu
- Rozbudowa budynku przedszkola Miejskiego w Węglińcu o salę ogólną- 22.500,00złwydatek poniesiono w wysokości 98,88% planu, w tym 10.370,00zł na dokumentację
projektową oraz 11.877,40zł na prace adaptacyjne
- Zakup i montaż monitoringu Gimnazjum Ruszów- 10.000,00zł- wydatek zrealizowany w I
półroczu 2010r.w kwocie 9.984,72zł.
W zakresie dotacji dla placówek przedszkolnych wykonano 99,95% wielkości planu, z
czego dotację dla przedszkola miejskiego- 100,00%) a dla przedszkoli niepublicznych 99,88%), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 122.631,00zł, przedszkole w Ruszowie 98.104,80zł. W II półroczu 2010r. zawarto umowy z kilkoma gminami, na podstawie których
udzielą one dotacji Gminie Węgliniec związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w
przedszkolach niepublicznych dotowanych przez Gminę Węgliniec.
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W rozdziale 80113 w 99.19% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków IIE
dowożenie uczniów do szkół.
W 2010 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 29.027,00zł 112
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 76,82%, w tym
przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na
funkcjonowanie ośrodka doradztwa metodycznego- 3.146.00zł, w związku z korzystaniem z
usług ośrodka przez nauczycieli z terenu Gminy Węgliniec.
Realizacja pierwotnego planu doskonalenia w pozostałych jednostkach 36.808.00 zł
przedstawia się następująco:
- SP Stary Węgliniec- plan 4.000,00zł- wykonanie 2.246,88zł, tj. 56,17%
- SP Węgliniec- plan 6.500,00zł- wykonanie 4.939,23zł, tj. 75,99%
- SP Czerwona Woda- plan 3.400,00zł-wykonanie 995,00zł, tj. 29,26%
- SP Ruszów- plan 5.500,00zł- wykonanie 2.090,00zł, tj. 38%
-Gimnazjum Ruszów-plan 9.4O8,0Ozł-wykonanie 4.069,59zł, tj. 43,26%
-Gimnazjum Węgliniec-płan 5.500,00zł- wykonanie 4.811,07zł, tj. 87,47%.
-Przedszkole Miejskie-plan 2.500,00zł- wykonanie 2.497,00zł, tj.99,88%
W rozdziale 80148 w roku bieżącym ujęto koszty osobowe związane z
funkcjonowaniem 2 stołówek: w SP Węgliniec i Gimnazjum Ruszów. Koszty rzeczowe w
większości realizowane były w ramach rachunku dochodów własnych prowadzonych przez
szkoły lub bezpośrednio z budżetu szkoły. Wykonanie planu w rozdziale 80148 wyniosło
100% planu.
W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.320,00zł, z czego zrealizowano
80,54% , w tym:
- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano 720,00zł- wydatek
poniesiono w 50% w stosunku do planu
- na zakup nagród dla uczniów, związanych z zakończeniem roku szkolnego - 1.600,00złwydatek zrealizowano w 94,28%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

• W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii - wydatki poniesiono
w 99,95% w stosunku do planu na zorganizowanie zajęć profilaktycznych w zakresie HIVAIDS, zakup nagród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS, zakup przewodnikazestawu antynarkotestowego, zakupiono ulotki, przeprowadzono warsztaty-„Nałóg-koniec
marzeń" oraz program „Masz tylko jedno życie".
• Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w
wysokości 95,00% planu. Na podstawie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi środki te w znacznej części wydatkowane są na bieżącą działalność
świetlic środowiskowych, zatrudnienie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, usługi psychologa oraz obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. Wydatki w przeważającej części pokrywane są z opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednak z każdym rokiem budżetowym zwiększeniu ulega
udział środków gminnych ( z 26 % w 2009r. do ponad 36% roku bieżącym). Wynika to
m.in. z faktu zwiększania kosztów eksploatacyjnych świetlic, przy jednoczesnym
niewielkim zmniejszeniu wpływów z opłat w kolejnych latach. W 201 Or. roku ze środków
w rozdziale 85154 opłacono również dowóz dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka,
szkolenie Gminnego Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty
sądowe w związku z wydaniem opinii biegłych w stosunku do osób doiknięiycł:
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problemem alkoholowym, zakupiono materiały edukacyjne z azieazmy prouiaKiyKi,
dofinansowano remont świetlicy w Piasecznej, zakupiono do świetlic: piłkarzyki
turniejowe, gaśnice proszkowe, chustę do zabaw i czasopisma fachowe.
• W rozdziale 85195 zaplanowano 9.800,00 zł na dotację na realizację zadań z zakresu
promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy o pożytku i
wolontariacie:
- 800,00zł- zadania z zakresu programu profilaktyki chorób krwi- PCK Zgorzelec
- 8.000,00zł na aktywizację ruchową osób starszych -UKS „Ołimpia" Węgliniec
-1.000,00zł na zadania z zakresu profilaktyki zachorowań na cukrzycę -Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków
W rozdziale tym ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 4.500,00zł na działania
profilaktyczne, głównie szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka zachorowań.
Wydatek zrealizowano w 97,78%.

Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z
zaplanowanej kwoty 4.454.318,00zł wydatkowano 99,24%.
•
•

•
•

•
•

Rozdział 85202 - zaplanowano i zrealizowano w 100,00% wydatki na zapłatę za pobyt
osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na zadanie
realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w 100,00%
planu. Z kwoty tej 2.557.890,00zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (100,00%
planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 79.105,30zł, tj.
99,99% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest
to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego
Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie
doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami
zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219, także w zakresie
finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne pokrywane z
otrzymanej dotacji - wydatek w kwocie 23.000,00zł, tj. 100,00% planu
Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - wypłacono 365.613.43zł, tj. 99,97% planu. Zadanie zgodnie z ustalonym planem
w 86,82% jest dofinansowane ze środków dotacji celowej. W rozdziale tym poniesiono
także wydatki w kwocie 9.765,27zł (99,78% planu) - jako wkład własny Gminy do
projektu „Mobilizacja Aktywność Praca" realizowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego a mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową 12 osób
bezrobotnych i korzystających z pomocy MGOPS. Zadanie realizowane jest w rozdziale
85219.
Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 186.271,82zł. tj. 100,00% planu w
całości ze środków budżetu gminy.
Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono w sumie 196.972,61zł, co stanowi 99,99%
zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej na zadanie
własne gminy.

4.

«

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 575.917,71zł, tj,
99,03% planu. Kwota wydatków obejmuje realizację projektu systemowego „Mobilizacja
Aktywność Praca" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działalność bieżąca ośrodka jest częściowo (31,53%) finansowana z dotacji z budżetu
państwa.
• Rozdział 85228 - w bieżącym roku, z uwagi na zmianę relacji kosztów usług opiekuńczych
w systemie zleconym do kosztów usług realizowanych bezpośrednio przez MGOPS na
korzyść tych pierwszych, podjęto decyzję o zleceniu usługi firmie zewnętrznej. Wykonanie
wydatków na dzień 3 1.1 2.20 1 Or. wynosi 100,00% planu.
• Rozdział 85295 pozostała działalność - obejmuje wydatki:
- na dofinansowanie dożywiania zaplanowane w kwocie 298.000,00zł, zrealizowane w 2010r.
w wysokości 269. 829,01zł-tj. 90,55% planu (w tym na dowóz posiłków 6.424,22zł,tj. 80,30%
planu). Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu
„Posiłek dla potrzebujących" otrzymana dotacja w 2010r. wyniosła 161.897,41zł. Należy
przypomnieć, że w roku 2010 Wojewoda nie wyraził zgody na zmniejszenie obligatoryjnego
wskaźnika 40% udziału własnego gminy w kosztach programu
- na organizację prac społecznie użytecznych - zaplanowane wydatki w wysokości 3.928,00zł,
zrealizowano w 99,94%. Wydatek realizowany był na podstawie Porozumienia z Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy częściowej refundacji z Funduszu Pracy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85311 zaplanowano w kwocie 408,00zł- środki związane z realizacją
przez MGOPS programu „Uczeń na wsi" na podstawie porozumienia z PFRON- na
sfinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu. Wydatki poniesiono w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
•

Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w
rozdziale 85401 w kwocie 101.595,00zł zrealizowano w 99,49%.
• W rozdziale 85412 zaplanowano środki w wysokości 62.740,00zł na organizację
przez Gimnazjum w Ruszowie projektu Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży
współfinansowanego kwotą 44.740,00zł przez Narodowe Centrum Kultury. Plan
wydatków obejmuje pobyt grupy polskiej młodzieży na Ukrainie - projekt „Krajobraz
i historia obojga narodów" oraz pobytu grupy ukraińskiej młodzieży w Polsce- projekt
„Skarby przyrodnicze i architektoniczne w centrum borów dolnośląskich". Wydatki
zrealizowane w 99,99% w stosunku do planu.
• Plan wydatków w rozdziale 85415 obejmował:
• 207.034,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa. Do 3 1.12.201 Or. wypłaty
stypendiów zrealizowano w wysokości 183.086,83zł, tj. 84,36%planu. Zmiana struktury
finansowania stypendiów nastąpiła w roku 2010, do końca bowiem 2009r. finansowanie
w formie dotacji obejmowało 100% wypłat świadczeń.
-środki w kwocie 10.000,00zł na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjałnych. które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w
Węglińcu nr 1 84/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjałnych i studentów zamieszkałych na stałe na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Wydatek zrealizowano w kwocie 9.550,00zł, co
stanowi 95.509-4 założonego planu.

- środki w kwocie 14.760,00zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom \\
201 Or.- „Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele
edukacyjne"- wydatki zrealizowane w 67,86% planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
•

Rozdział 90001 • zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem
kanalizacji na terenie miasta Węgliniec:
- 269.599,00zł- przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kochanowskiego w
Węglińcu- zadanie współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej kwotą
165.975,00zł zostało w całości zrealizowane i zapłacone. Wykonanie wydatków dla tej
inwestycji na dzień 31.12.2010r. wynosi 269.598,50zł, tj. 100%.
- 4.000,00zł- budowa kanalizacji w ul. Mickiewicza w Węglińcu - na opracowanie
projektu- wydatku nie poniesiono w 2010r.
• Rozdział 90002 - zaplanowano 5.929,00zł na opracowanie koncepcji gospodark
odpadami, koordynowane przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - zadanie nie
zostało zrealizowane w 2010r. oraz 11.000,00zł na wykonanie Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Węgliniec -wydatek wykonany w 99,82%.
• Rozdział 90003 - obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane
głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane
w 99,93%. Umowa z wykonawcą w zakresie oczyszczania terenu Gminy stanowiła
koszt 81.000,00zł. Poniesiono także wydatek na umowę o posprzątanie w kwocie
344,00zł.
• Rozdział 90004 - zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
- 65.136,00zł wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały
zrealizowane do 31.12.2010r. w 98,39%.
- 11.105,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zagospodarowanie terenu na
park wiejski w Zielonce- realizacja 96,00%
- 1.001,00zł- wydatki związane z ochroną środowiska- zrealizowane w 100,00%.
Realizacja wydatków w tym zakresie pozostaje w ścisłym związku z realizacją
dochodów.
- 108,00zł- opłata za wodę dla potrzeb Parku Miejskiego w Węglińcu.
Wydatki inwestycyjne natomiast zaplanowano w wysokości 219.081,00zł na:
- Przebudowę i rewitalizację parku w Ruszowie- zaplanowano 4.033,00zł - w 2010r.
poniesiono 4.032,80zł na aktualizację kosztorysów i projekty
- Budowę parku w Czerwonej Wodzie- 215.048,00zł- poniesiono wydatki w kwocie
215.034,11 zł- zakończono I etap
• Rozdział 90013 - obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej określoną w uchwale Związku - wykonano w 100,00%.
• Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
- zaplanowano 281.661,00zł na wydatki bieżące poniesione do wysokości 95,48% planuna zapłatę za energię i konserwację urządzeń oraz wymianę uszkodzonego słupa i oprawy
oświetleniowej w Czerwonej Wodzie ( ze środków z odszkodowania)
• zaplanowano 1.576.413,OOzł na wydatki inwestycyjne- Kompleksowy remont,
przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy- wydatki
poniesiono do wysokości 99,67% planu
• Rozdział 90017 - przekazano 99,98% planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Usług Komunalnych w Węglińcu (szczegółowy podział ujęto w załączniku nr 6 )
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Przekazano także 99,88% dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji
inwestycji Zakładu zaplanowanej w wysokości 350.720,00zł, na następujące zadania:
- Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu- plan 95.000,00zł- wykonanie
95.000,00zł
- Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ruszowie-plan 143.000,00zł, wykonanie
143.000,00zł
- Modernizacja budynku OSP w Czerwonej Wodzie-plan 17.900,00zł, wykonanie
17.885,20zł
- Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 - plan 4.100,00zł- wykonanie
4.100,00zł
- Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 - plan 4.100,00zi- wykonanie
4.100,00zł
- Zakup agregatu prądotwórczego-plan 40.870,00zł, wykonanie 40.479,60zł
- Zakup transformatora- plan 36.750,00zł, wykonanie 36.750,00zł
- Zakup kosiarki- plan 9.000,00zł, wykonanie 9.000,00zł
• Rozdział 90095 - zaplanowane wydatki bieżące obejmują:
- 13.000,00zł- wydatki bieżące zrealizowane do 31.12.201Or. w 99,41%. Wydatki
dotyczyły m.in. awaryjnej dostawy wody pitnej dla mieszkańców Okrąglicy, wywozu
odpadów komunalnych, wynajmu podnośnika celem zdjęcia dekoracji świątecznych,
wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu, zakupu flag
- 13.138,00zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - doposażenie placu zabaw i
remont ogrodzenia w Jagodzinie- wydatki poniesiono w kwocie 13.039,07zł, co
stanowi 99,25% planu.
- 12.160,00zł- wydatki związane z ochroną środowiska- zrealizowane w 97,49%- m.in.
wywieziono odpady z miejscowości Zielonka, wykonano odpływ drenarski w
Ruszowie, zakupiono kosze na śmieci, worki i rękawice oraz zakupiono nagrody
książkowe w konkursie ekologicznym.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie
66.500,00zł- budowa placu zabaw w Piasecznej - wydatki w 2010r. poniesiono w
wysokości 99,67% planu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 29.988,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.604.180,00 zł i wykonano je w 99,44 %.
• Rozdział 92105- zaplanowano wydatki ze środków darowizny z Fundacji Banku
Zachodniego na organizację pomocy na rzecz dzieci z ubogich rodzin - realizacja
100,00% planu.
• Rozdział 92109 - przekazano w 100,00% zaplanowaną dotację podmiotową dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu. MGOK jako współorganizator
dofinansował w 2010r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 16.874,33zł, w tym:
spotkania opłatkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Walentynki , przedstawienia
teatralne, Mała Wielkanoc, Festyn Rodzinny i Parafialny , Dzień Dziecka, spotkanie z
autorem, festiwal piosenki polskiej, „Sikawa", Mikołajki, wystawy i konkursy a także
dofinansował działalność zespołu ludowego „Podołanie" w kwocie 4.475,81 zł
Wydatki te w części -900,00zł zostały pokryte z otrzymanych darowizn.
W 2010r. w ramach wydatków ponoszonych przez MGOK zaplanowano całość
kosztów związanych z organizacją imprez plenerowych. Na ten cel zaplanowano
dotację łącznie w wysokości - 200.000,00zł. W 2010r. koszty imprez plenerowych
wyniosły:
- Noc Świętojańska — 51.313,00/1
25
Ś

- Jagodowe Lato- 67.526,08zł
-Święto Grzybów- 152.239,05zł. Na organizację imprez otrzymano środki od
sponsorów i darowizny w kwocie łącznej 73.464,29zł. z czego: 11.500,00zł na Noc
Świętojańską, 13.309,60zł na Jagodowe Lato i 48.654,69zł na Święto Grzybów .
Uzyskane dochody z tytułu wynajmu sali przeznacza się na działalność bieżąca
MGOK, jak również na zakup wyposażenia. W 2010r. była to kwota 9.191,29zł.
MGOK pozyskał również środki w kwocie 9.040,00zł z Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności - Nidzicka Fundacja Rozwoju na dofinansowanie projektu w
ramach programu English Teaching . Celem projektu było umożliwienie nauki języka
angielskiego dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych. Całkowity koszt projektu
10.573,53zł- 1.553,53zł sfinansowano ze środków MGOK.
W wydatkach bieżących zaplanowano realizację zadań funduszu sołeckiegoremont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi -12.667,00zł- wydatek zrealizowany
został w 100,00%.
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w obiektach kultury
na łączną kwotę 712.601,OOzł i zrealizowano je w 98,75%. Środki przeznaczono na:
- Rozbudowa budynku przy ul.Wolności l w Węglińcu na Węglinieckie Centrum
Kultury- 652.858,00zł - wydatkowano 644.283,12 zł, przy dofinansowaniu z budżetu
Województwa Dolnośląskiego kwotą 442.858,OOzł.
- Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie- 150.602,OOzł- zadanie realizowane było
dwutorowo: część - 90.859,00zł w formie dotacji dla podmiotu realizującego zadanieMGOK w Węglińcu - wykonanie 100% planu a część-59.743,00zł-bezpośrednio przez
Urząd Gminy. Ogólna wartość inwestycji realizowanej przez MGOK wynosiła w
2010r. 236.323,OOzł- z tego 145.464,00zł powinno wpłynąć na rachunek jednostki ze
środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu,
w 2010r. finansowanie odbyło się poprzez zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie.
Dodatkowo poza projektem unijnym rozpoczęto prace związane z wymianą pokrycia
dachowego nad częścią mieszkalną- na ten zakres wydatkowano w 2010r. 59.383,53zł.
• Rozdział 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 199.143,00 zł, tj.100,00%
planu. W 2010r. zakupiono księgozbiór za kwotę 12.800,OOzł, w tym ze środków
dotacji z budżetu gminy -10.000,00zł. Dodatkowo w ramach projektu „Akademia
Orange dla Bibliotek" otrzymano dotację w kwocie 3.790,50zł na utrzymanie neostrady
w bibliotekach, zakup programów i słuchawek Logittech.
Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2010r.
przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.
•

Rozdział 92120 - zaplanowano udzielenie dotacji dla parafii z terenu Gminy na
remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach :
- 29.085,00zł- na wymianę pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw.
Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie- dotację przekazano w 100%.
- 70.000,00zł- na prace restauratorskie w zabytkowym kościele p.w. M.B Szkaplerznej
w Starym Węglińcu- dotację przekazano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.
• Rozdział 92601 - zaplanowano wydatki bieżące na:
- 21.398,00zł- remont szatni na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie- wydatki
zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w wysokości 21.397,01zł
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i- sroaKi na zatruanieme animatora sportu - wydatek związany z realizacją
warunków dofinansowania inwestycji „Moje boisko- Orlik 2012" - w 2010r wydatki wyniosły
86,83%.
- opłaty za dzierżawę gruntu pod stadion w Ruszowie - 2.899,00zł- w 2010r wydatkowano
kwotę 2.791,30zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano nakłady na:
10.300,00zł- budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik" w Ruszowie- zaplanowane
wydatki obejmowały wykonanie przyłącza energetycznego obiektu- poniesiony wydatek
wyniósł 10.264,01 zł
- 23.000,00zł- rozbudowa stadionu w Węglińcu -poniesiono wydatek w kwocie 22.486,00zł na
mapy do celów projektowych i projekt
- 3.000,00zł- Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie- wydatki
poniesiono w wysokości 1.258,16zł
- 379.585,00zł- budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu- poniesiono wydatek w
kwocie 376.492,93zł
• Rozdział 92605 -wydatki na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w
zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu.
Wielkość przekazanych w 2010r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów
zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie
postępowania konkursowego.
W 201 Or. część zadań finansowana była z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. l
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, póz. 2104 ze
zm.). Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację tych programów obrazuje tabela
poniżej.

l.p
1.

2.

Nazwa programu/zadania

Odkryj
urok
Borów
Dolnośląskich-kampania
promocyjna
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Wodzie
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w zł.
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planu
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Zmniejszenia Plan
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po
trakcie 20 lOr. zmianach
w zł.
w zł.
10.800
1.281
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50
319.307

215.048
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Przebudowa Domu kultury w
Jagodzinie

367.878

42.288
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kanalizacji
ogólnospławnej
w
ulicy
J.Kochanowskiego w Węglińcu
Projekt
POKL
„Ty
też
potrafiszlMobilizacjaAktywność-Praca"
Projekt English Teaching

0

587.800

316.799
1.402

269.599

18.000

83.237

8.000
213

93.024

0

11.985
4.000

5.
6.

90.859

15.985
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Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów
własnych
Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2010r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działały 2 zakłady budżetowe: Zakład
Usług Komunalnych i Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (z dniem 31.12.201Oi
przeprowadzono likwidację Przedszkola jako zakładu budżetowego i przekształcono go \\
jednostkę budżetową).

Głównymi źródłami przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu są opłat}
czynszowe, opłaty za dzierżawy, za dostarczenie wody i odbiór ścieków, za wywóz śmieci i
opłaty eksploatacyjne.
Plan przychodów w 2010roku zrealizowano w 104,59%, przy czym przychody ze świadczonej
działalności wyniosły 100,00% planu, co stanowi kwotę 2.554.093,43zł. Na kwotę te składają
się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody - wykonanie w stosunku do poprzedniego
roku wzrosło o ok.33%-tj. 742.465,45zł, przychody z kanalizacji - wykonanie w stosunku do
planu 2009r. wzrosło o ok.29%- tj. 400.653.54zł, przychody z najmu lokali mieszkalnych wykonanie wyniosło 609.724,32zł. Struktura sprzedaży w 2010r. i wspomniany wzrost w
stosunku do roku poprzedniego w zakresie wody i kanalizacji wynikają z faktu dokonania
rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata poprzednie, co jest bezpośrednim efektem
przeprowadzonej kontroli i zmian organizacyjnych w Zakładzie. Zakład Usług Komunalnych
nie fakturował regularnie sprzedaży wody i kanalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot
przez niego zarządzanych ( w niektórych przypadkach brak było obciążeń od momentu
powstania wspólnoty do 2010r.). Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań ze
wspólnotami dokonywane było przez nowe kierownictwo w ostatnim kwartale 2010r. i
zakończyć powinno się w roku 2011- w okresie I półrocza. W zakresie czynszów mieszkalnych
utrzymuje się tendencja spadkowa przychodów spowodowana wykupem mieszkań przez
lokatorów. W 2010 roku sprzedano 52 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 2.629,31m '
W 2010r. w budżecie gminy zaplanowano udzielenie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji
przedmiotowej w kwocie 198.241,00 zł, którą przekazano w 99,98%planu. Przekazywanie
środków następowało stosownie do stopnia realizacji zadań, na podstawie składanych przez
Dyrektora ŻUK wniosków. Dopłaty dotyczyły:
- dopłaty do Im2 hali sportowej - rocznie 88.149,60zł.
- dopłaty do Im 2 lokali socjalnych - rocznie 27.609,41zł
- dopłaty do Im 2 lokali mieszkalnych- 82.433,43zł-. Wykaz przekazanych kwot ujęto w
załączniku nr 6.
Wykonanie po strome przychodów obejmuje ponadto naliczone odsetki od należności w
wysokości 70.467,63zł ( z kwoty tej wpłacono 20.977,85zł) oraz naliczone kary umowne4.587,64zł. Wydatki stanowiące koszty działalności wyniosły 2.602.429,52zł, tj. 93,84%
wielkości planowanych.
Nieznaczne oszczędności występują na wynagrodzeniach pracowników oraz pochodnych
wynagrodzeń spowodowane przede wszystkim krótkotrwałymi chorobami kilku pracowników.
Plan 940.663,00zł, wykonanie 908.714,90zł (96,60% planu).
Największe wydatki zanotowano na § 4210 - 359.106,31zł (95,10% planu). Wzrost wydatków
spowodowany jest zwiększonymi zakupami opału na kwotę 275.201,71 zł. Do takiego stanu
rzeczy przyczyniła się długotrwała zima. Pozostała kwota wydatków w tym paragrafie te
przede wszystkim zakup materiałów do napraw sieci wodociągowej spowodowany częstą j ej
awaryjnością oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących napraw
mieszkań komunalnych i socjalnych.
Wydatki na § 4260 - sakup energii elektrycznej utrzymują s i f j na stałym poziomie.
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Wykonanie za 2010r. wyniosło 311.455,68zł, co stanowi 94,65% planu.
Większy wzrost wydatków Zakład zanotował na § 4270 (zakup usług remontowych) oraz
4300 (zakup usług pozostałych). W pierwszym przypadku zaplanowano wydatki na kwotę
283.562,00zł - wykonanie 271.330,54zł. Największą kwotę wydatków stanowi fundusz
remontowy wspólnot mieszkaniowych - 245.626,11 zł. Pozostała kwota to remont lokali
socjalnych, pomieszczeń straży miejskiej, remont dachu budynku OSP Węgliniec oraz montaż
ław kominowych na Ośrodku Zdrowia w Węglińcu. Na § 4300 wydatki kształtują się na
poziomie 393.062,34zł przy planie 393.697,00zł. Większą cześć tej kwoty stanowią zaliczki
na zarządzanie wspólnot mieszkaniowych. Przyrost kosztów w części wynika, podobnie jak po
stronie przychodów, z dokonanych wzajemnych rozliczeń Zakładu ze wspólnotami
mieszkaniowymi. Na pozostałych §§ wydatki kształtują się na poziomie stałym.
W 2010r. zaplanowano udzielenie dotacji dla ŻUK wysokości 350.720,00zi, na
realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu- plan 95.000,00zł- wykonanie
95.000,00zł
- Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ruszowie-plan 143.000,00zł, wykonanie
143.000,00zł
- Modernizacja budynku OSP w Czerwonej Wodzie-plan 17.900,00zł, wykonanie
17.885,20zł
- Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 - plan 4.100,00zł- wykonanie
4.100,00zł
- Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 - plan 4.100,00zł- wykonanie
4.100,00zł
- Zakup agregatu prądotwórczego-plan 40.870,00zł, wykonanie 40.479,60zł
- Zakup transformatora- plan 36.750,00zł, wykonanie 36.750,00zł
- Zakup kosiarki- plan 9.000,00zł, wykonanie 9.000,00zł
Dotację inwestycyjną przekazano z budżetu gminy w 99,88%.
Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się wysoki stan zobowiązań wymagalnych,
których wielkość na dzień 31.12.2010r. wyniosła 465.760,50zł , co w stosunku do stanu na
koniec 2009r. stanowi kwotę mniejszą o 52.857,25zł. Obniżenie tego poziomu udało się
osiągnąć dzięki zmianom organizacyjnym w Zakładzie i zwiększeniu dyscypliny finansowej,
bowiem na wielkość zadłużenia miały istotny wpływ dokonywane rozliczenia ze wspólnotami
mieszkaniowymi ( należało doksięgować zaliczki na zarządzanie i fundusz remontowy, które
nie były wykazywane w poprzednich latach). Wieloletnie zaniedbania występowały także w
rozliczaniu kotłowni, którymi dysponuje Zakład- niedoszacowanie kosztów utrzymania
kotłowni spowodowało zaniżenie przychodów, które przyczyniły się do powstania zaległości w
spłacie za dostarczony węgiel. Brak windykacji z kolei własnych należności wpływał na brak
płynności finansowej Zakładu.
W zakresie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania publicznoprawne, za
wyjątkiem zobowiązania w kwocie 28.278,00zł wobec UGiM Węgliniec z tytułu podatku od
nieruchomości. Z wnioskiem o umorzenie tej kwoty Zakład wystąpił do organu podatkowego
w dniu 31.12.201 Or. -zaległość umorzono w dniu 21.01.201 Ir.
Na koniec 2010r. stan należności kształtował się na poziomie 1.004.862,19zł., przy czym stan
należności wymagalnych wyniósł 967.580,55zł .Taki stan jest spowodowany, między innymi,
długotrwałym zaleganiem lokatorów w opłatach za lokale mieszkalne. Większość tych kwot z
powodu braku przez dłużników środków finansowych nie jest do ściągnięcia., w związku z
czym dokonano odpisu aktualizującego należności w wysokości 269.587,79zł. Jest to operacja
księgowa, zmierzająca do urealnienia wyniku finansowego jednostki, nie powodująca zmiany
stanu zobowiązań dłużników wobec Zakładu. W 2010 roku także umorzono zaległości w
spłacie czynszów na łączną kwotę 7.904,06zł. Wobec 17 dłużników prowadzone jest
postępowanie sądowe o zapłatę i eksmisję. Wobec 11 osób sprawy zakończyły się wyrokiem,
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część przeKazano ao realizacji KomorniKowi. w trakcie wypowiedzenia umów najmu jest Zfe
osób, z czego tylko kilkoro zaczęło spłacać swoje długi. 29 osób złożyło wnioski o rozłożenie
na raty spłaty zadłużenia na łączną kwotę 81.347,09zł. 11 osób spłaciło w 2010r. zaległości,
kilku lokatorów nie zgłosiło się do podpisania porozumień, pozostali spłacają dług zgodnie z
uzgodnieniami. Zakład rozpoczął współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor
SA w celu większego zdyscyplinowania dłużników. Zakład w sposób znaczący
zintensyfikował działania windykacyjne w zakresie zaległości czynszowych i zaległości w
opłatach za wodę. Do czasu zmian organizacyjnych kilkuletnie zaniedbania w tym zakresie
doprowadziły do powstania zadłużeń nie ściąganych nawet przez okres dłuższy niż trzy lata i
kumulacji długu poszczególnych odbiorców.

Działalność Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w dużej mierze
finansowana była z budżetu gminy poprzez udzielenie dotacji podmiotowej, zaplanowanej w
kwocie 358.947,00zł, którą przekazano do wysokości 100,00% planu. Pozostałe przychody opłaty za żywienie i opłaty dodatkowe pobierane za pobyt dziecka w przedszkolu na dzień
31.12.2010r. zostały wykonane w 78,54% w stosunku do założonego planu. Wydatki w 2010r.
wyniosły 99,56% w stosunku do przyjętego planu. Brak realizacji planu dochodów
spowodował powstanie ujemnego stanu środków obrotowych na koniec roku budżetowego.
W 2010r. do przedszkola uczęszczało średnio 45 dzieci w przedziale wiekowym 3-5
lat, bez grupy „O". Stawka żywieniowa dzienna wynosiła 5,00zł, a opłata stała wynosiła
100,00zł. Za 5 dzieci pełną opłatę za wyżywienie pokrywał MGOPS w Węglińcu. Od
01.09.2010r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 286/XL/10 z dnia 30.03.2010r. uległy
zmianie stawki opłaty stałej za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 2,50zł za dwie pierwsze godziny
pobytu dziecka, a następne po l,40zł. Dochody z tytułu odpłatności stałej przeznaczono na
pokrycie wydatków bieżących- zakup czasopism, materiałów biurowych, pomocy
dydaktycznych, opłat bankowych i opłat RTV.
Zmiana uchwałą Rady Miejskiej
systemu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
powoduje zmniejszenie wpływów z tego tytułu do budżetu przedszkola, jednostka musi być
przygotowana do przyjęcia zapisanych dzieci do przedszkola ( co ma potwierdzenie w
zawartych umowach), natomiast wykorzystanie tego potencjału i opłaty rodziców często
odbiegają od wielkości planowanych.
Największą pozycją wydatków, poza wynagrodzeniami i pochodnymi, są wydatki na
zakup środków żywności. Wydatki te, wykonane w 96,44% pozostają w bezpośrednim
związku z przychodami z tytułu odpłatności za wyżywienie. Wydatki o charakterze płacowym
wykazuj ą wykonanie poniżej 50%, co ma związek z tym że od miesiąca IX/2010 zaplanowano
utworzenie nowego oddziału przedszkolnego. Wysokie koszty dotyczyły wydatków na
energię- spowodowane długim okresem grzewczym i wzrostem cen energii.
W ramach wydatków bieżących dokonano przeglądów i napraw za sumę 5.190,24zł,
oraz zakupiono pomoce dydaktyczne -1.185,57zł, zakupiono zestaw naczyń stołowych3.787,49zł. Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy dla Przedszkola Miejskiego w wysokości
22.500,00zł- przeznaczona została na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w kwocie
10.370,00zł oraz prace adaptacyjne poddasza na salę ogólną na kwotę 11.877,40zł rozburzenie ścianki działowej, demontaż drzwi wejściowych w sali dydaktycznej, montaż okna
dachowego, drzwi wyjściowych od strony ogrodu, zamontowano nowe toalety, umywalki,
drzwi wahadłowe do toalet.
Od 01.01.2011 r. nastąpiła zmiana formy organizacyjno- prawnej Przedszkola na
jednostkę budżetową. Jednostka ta przejęła należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu
budżetowego, nowa jednostka na ten cel ma zabezpieczone pełne finansowanie w ustalonym
planie finansowym. W związku z tym wykazany ujemny stan środków obrotowych zakładu na
31.12.201 Or. nie skutkuje kolejnymi skutkami finansowymi dla budżetu Gminy.
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W załączniku nr 9 przedstawiono przychody i wydatki z dochodów własnych jednostek
budżetowych.
Rachunki dochodów własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr
197/XXX/05 z dnia 30.03.2005r. funkcjonowały w szkołach do końca 2010r. Źródłem
dochodów własnych jednostek oświatowych były: dochody uzyskiwane z tytułu opłat za
posiłki wydawane przez stołówkę szkolną, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty za usługi
kserograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu oraz odsetki od środków na rachunku
dochodów własnych. Dodatkowo kierownik każdej jednostki budżetowej mógł na
wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzić dochody uzyskane m.in. z darowizn w
formie pieniężnej.
l.

1.

W 2010r. funkcjonowały:
Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.
Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z której
korzystali uczniowie- około 85 osób, odpłatności dodatkowej personelu szkoły, z
wynajmem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Prywatnych oraz wynajmem stołówki. Za
31 uczniów MGOPS w Węglińcu opłacał w pełnej wysokości koszt obiadu. Dodatkowo
średnio 20 osób personelu korzysta z posiłków i płaci opłaty w wysokości kosztów
eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia posiłków.
W 2010r. zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w
102,39%(48.822,00zł-odpłatność podstawowa, 6.321,70zł-odpłatność dodatkowa za
żywienie), dochody z najmu natomiast w 100,00%. Na rachunek dochodów własnych
wpłynęło także odszkodowanie z PZU w kwocie 1.395,26zł oraz dochody z tytułu
kapitalizacji odsetek- 84,17zł. W 2010roku otrzymano również darowiznę pieniężną w
wysokości 300,00zł na zakup nagród dla uczniów, którą wydatkowano w całości,
łącznie z kwotą 200,00zł pozostającą na rachunku bankowym od 2009r. na ten cel.
Wydatki ogółem zrealizowano w 99,04% w stosunku do planu. Największą pozycję
wydatków stanowił zakup artykułów żywnościowych. Wydatki na bieżącą działalność
stołówki szkolnej wyniosły 5.997,52zł i obejmowały przeprowadzane w okresach
miesięcznych dezynfekcje i dezynsekcje, koszty energii, koszty prowizji bankowych,
naprawę zmywarki, usługi transportowe związane z realizacją zadań szkoły. Z
rachunku dochodów własnych zakupiono sprzęt - stoły, krzesła, garnki, gęsiarkę,
zamrażarkę za sumę 6.796,90zł.
Jednostka w dniu 31.12.2010r. odprowadziła na rachunek budżetu gminy pozostałość
środków pieniężnych w kwocie 1.994,22zł (§ 2400 rozchodów)
Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Ruszowie.
Wpływy związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, z której
korzystali uczniowie- około 151 osób, w tym 66 dzieci, za które odpłatność wnosiły
MGOPS-y z Węglińca i Gozdnicy. Dodatkowo 14 osób personelu płaciło opłaty w
wysokości kosztów eksploatacyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzenia
posiłków.
Zaplanowane dochody z usług zrealizowano w 81,56%(84.796,00zł-odpłatność
podstawowa i 6.312,00zł- odpłatność dodatkowa za wyżywienie). Uzyskano ponadto:
- 800,00zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego - wydatek
zrealizowano w 100%
- l.OOO.OOzł- środki darowizny pieniężnej na zakup leków, art. spożywczych i
szkolnych dla dzieci na Ukrainie, które łącznie ze środkami z roku poprzedniego(także
1.000,00zł) wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego dla współpracującej z
gimnazjum w Ruszowie szkoły w Jezierzanach na Ukrainie
- 5.200,00zł- darowizna pieniężna na dofinansowanie projektu „Polsko-Ukraińskiej
Wymiany Młodzieży" wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem
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- j.528,57zł- środki z odszkodowania z PZU- wydatek związany, z naprawą szkody naprawa ogrodzenia w kwocie 1.526,57zł oraz zakup projektora multimedialnego2.000,00zł
- 1.135,00zł- środki darowizny na zakup pomocy edukacyjnych.
Wydatki w 2010r. zrealizowano w 82,63%. Największą pozycję wydatków bieżących
stanowił zakup artykułów żywnościowych. Z uzyskanych dodatkowych odpłatności
realizowane są wydatki związane z monitoringiem i utrzymaniem czystości stołówki,
zakupem odzieży ochronnej dla pracowników stołówki, zakupem wyposażenia kuchni
oraz druków, wydatki na prowizje bankowe.
Jednostka w dniu 31.12.2010r. odprowadziła pozostałość środków pieniężnych w
wysokości 1.489,75zł (§ 2400 rozchodów) na rachunek budżetu Gminy.
3.
Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu.
W 2010r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla
uczniów na zakończenie roku szkolnego- 200,00zł.Wydatki z darowizny pieniężnej
zrealizowano w 100%- zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ze środków pozostających
na rachunku bankowym z roku poprzedniego oraz z odsetek od rachunku bankowego
opłacono prowizje bankowe i zakupiono artykuły budowlane. Dochody z
odszkodowania z PZU w kwocie 2.628,33zł przeznaczono na usunięcie szkodywymianę okien i zakup materiałów budowlanych.
4.
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Węgliniec.
W 2010r. dochody wykonane obejmowały:
- 300,00zł - darowiznę pieniężną na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku
szkolnego -wydatki z darowizny pieniężnej nie zostały do 31.12.2010r.zrealizowane.
- 130,00zł - darowiznę pieniężną na projekt „Las zrównoważony" - wydatek
zrealizowano
- 11.981,00zł-tj. 91,31%o planu- dochód z tytułu najmu gabinetów lekcyjnych dla
Zespołu Szkół Prywatnych w Zgorzelcu
- 40,14zł - odsetki od rachunku bankowego.
Wydatki zrealizowane zostały w 92,22% w stosunku do planu i obejmowały: zakup
kamery video, radioodtwarzacza, 3 komputerów, mebli szkolnych oraz ekranu
ściennego do gabinetu informatycznego- kwota łączna wydatków- 13.504,36zł.
Jednostka w dniu 31.12.2010r. odprowadziła pozostałość środków pieniężnych w
wysokości 51,46zł (§ 2400 rozchodów)
5. Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Ruszów- Zaplanowane dochody
zrealizowano w 91,45%. Uzyskano:
- 300,00zł na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego - wydatek
zrealizowano w 100%
- 2.200,60zł- środki z odszkodowania z PZU oraz z odszkodowania wpłaconego przez 2
osoby zobowiązane wyrokiem Sądu.
Wydatki poniesiono w 88,95%> w stosunku do planu, z czego większość stanowiły
wydatki na zakup materiałów do remontu.
Jednostka w dniu 31.12.2010r. odprowadziła pozostałość środków pieniężnych w
wysokości 82,75zł (§ 2400 rozchodów).
6.
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Czerwona Woda.
W 2010r. dochody wykonane obejmowały darowiznę pieniężną na zakup nagród dla
uczniów na zakończenie roku szkolnego-200,00zł, darowiznę na nagrody rzeczowe dla
uczniów w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz dofinansowanie zakupu sztandaru
szkoły - 3.000,00zł. Dochód z odsetek od rachunku wyniósł 6,26zł. Wydatki z
darowizn pieniężnych zrealizowano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.
Jednostka w dniu 31.12.2010r. odprowadziła pozostałość środków pieniężnych w
wysokości 6,38zł.
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INFORMACJA o STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH W 2010 ROKU

ORAZ REALIZACJI POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA
GMINA WĘGLINIEC

Podstawą opracowania programów i planów wieloletnich jest Strategia Rozwoju
Gminy Węgliniec na lata 2007-2015 przyjęta Uchwalą Nr 62/X/07 Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 27 czerwca 2007 roku. Dokument ten stanowi kanwę wszystkich działań służących
wypełnianiu podstawowej misji Gminy Węgliniec, którą jest pełnienie roli służebnej w
stosunku do społeczności zamieszkującej na jej terenie. Misja ta wyznacza trzy cele
strategiczne, tj.
1 maksymalizacja poziomu rozwoju gospodarczego;
2 podniesienie poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych
społeczności lokalnej;
3 użytkowanie zasobów lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Wymienionym wyżej celom strategicznym są podporządkowane cele operacyjne.
Sposób osiągania tych celów został opracowany w szeregu dokumentach programowych m.in.
w Programie Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec na lata 2008 - 2013, Wieloletnim Planie
Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2009-2011, Programie
Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Węgliniec na lata 2007-2013, Programie Ochrony
Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec, Programie Gospodarki Odpadami, planach odnowy
miejscowości, itp. Wymienione programy określają m.in. zadania i przedsięwzięcia, które są
wdrażane w poszczególnych latach. Zbiorczy wykaz przedsięwzięć realizowanych w okresie
dłuższym niż rok stanowił Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Węgliniec na lata 20102015 (zwanym dalej WPI) przyjęty Uchwałą Nr 268/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 30.12.2009r., zastąpiony od 01.01.201 Ir. przez Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i
Miasta Węgliniec na lata 2011-2024.
W WPI wyszczególniono 18 przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych oraz
planowanych do realizacji w latach 2010 - 2015. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji
tych przedsięwzięć na dzień 31.12.2010r.
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Planowany
okres
realizacji

1

Sanitacja obszarów wiejskich
gminy Węgliniec

2008-2015

2

Wodociąg Kościelna Wieś i
Okrąglica

2009-2015

*1

Budowa kanalizacji w Zielonce

2010-2013

4

Modernizacja pozostałych dróg
gminnych i chodników

2004-2015

Realizacja w 2010 roku

W 2008 roku opracowano koncepcje Sanitacja Gminy
Węgliniec. Część zadań z tej pozycji wyłączono jako
odrębne przedsięwzięcia.
Została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca
budowy ujęcia wody w Okrąglicy. Do końca 2010 roku
zrealizowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia.
Na
początku 2011 roku dokonano zapłaty za realizację
zadania.
Zlecono
opracowanie
dokumentacji
projektowej.
Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach
2012-2013 przy współfinansowaniu ze środków ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania
,. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
W
ramach
programu
przedsięwzięcia:

wykonano

następujące
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17

Modernizacja ujęć wody
Węgliniec, Ruszów i Czerwona
Woda

18

Infrastruktura
dla
aktywności gospodarczej

19

Utworzenie szkolnego placu 2009-2010
zabaw przy SP w Węglińcu

20

Restauracja
zabytkowego 2009-2010
kościoła p. w. MB Szkaplerznej
w Starym Węglińcu.

21

Budowa
kompleksu
sportowych w Ruszowie

22

Przebudowa
ogrodzenia 2010-2012
stadionu
wiejskiego
w
Czerwonej Wodzie

2011-2015

strefy 2011-2015

boisk 2 0 0 9 - 2 0 1 0

W 2007 roku opracowano koncepcję modernizacji SUW
w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i w Ruszowie. W WPF
na lata 2011-2024 zaplanowano Modernizację SUW w
Ruszowie latach 201 0-201 6.
Przedsięwzięcie nie było realizowane. Przedsięwzięcie
nie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 201 1-2024.
Zadanie wprowadzono do WPI uchwałą z dnia
14.04.2010r.
w
związku
z zakwalifikowaniem
przedsięwzięcia do współfinansowania z budżetu państwa
w ramach programu „Radosna Szkoła"
Dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starym
Węglińcu wprowadzono do WPI uchwałą z dnia
14.04.2010r. w związku z przyznaniem na realizację
przedsięwzięcia środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacja została
udzielona na pokrycie części wkładu krajowego w
realizację przedsięwzięcia.
Zadanie wprowadzono do WPI uchwałą z dnia
14.04.2010r. w związku z kontynuacją inwestycji w
zakresie wykonania przyłącza energetycznego i
doposażenia obiektu.
Przedsięwzięcie wprowadzono do WPI uchwałą z dnia
23. 07. 201 Or. w związku z planowanym złożeniem
wniosku o przyznanie pomocy ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W marcu 2011 roku Zarząd Województwa
Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zadania
z w/w programu.

Wieloletniego Program Inwestycyjny Gminy Węgliniec na lata 2010-2015 obejmuje
wykaz przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Poza wymienionymi przedsięwzięciami w
2010 roku były realizowane zadania wynikające z Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu
Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2009-2011, tj:
*t*
*>
**»
<»

Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu;
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ruszowie;
Zakup mobilnego fotoradaru;
Dotacja dla OSP w Ruszowie na zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego;
* Dotacja dla OSP w Czerwonej Wodzie na zakup motopompy;
<* Zakup i montaż monitoringu w Gimnazjum w Ruszowie;
*> Modernizacja budynku OSP w Czerwonej Wodzie.

Zaawansowanie finansowe wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawiono w
kolumnie 13 załącznika nr 12 Zarządzenia Burmistrza.
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W 2010r. realizowane były także programy wieloletnie, me posiadające charakteru
inwestycyjnego. Programy te zostały wymienione w poniższej tabeli.
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Planowa
ny okres
realizacji

1

Odkryj urok Borów
Dolnośląskich - kampania
promocyjna na rzecz
zwiększenia ruchu
turystycznego w subregionie
Bory Dolnośląskie

2

Ty też potrafisz Mobilizacja Aktywność - Praca

j

>-)

Renowacja części wspólnych 2010-2012
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych
w
centrum
"XI 7
1" '
Węglinca

4

Program Rozwoju Bibliotek

5

Smali Grants "English
Teaching2010

2009-2011

2008-2013

2009-2013

2010

Jednostka
realizująca
program

Realizacja w 2010 roku

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w
Węglińcu

Program English Teaching został
uruchomiony
przez Polsko
Amerykańską Fundację Wolności w
2000 roku. Od tej pory co roku
ogłaszany jest
konkurs
grantowy
realizacji projektów związanych z
nauczaniem języka angielskiego w
ciekawej,
pozalekcyjnej
formie.
Projekt był realizowany w Domu
Kultury w Ruszowie i obejmował
następujące działania: anglojęzyczne

Urząd Gminy i Miasta Podjęto działania wynikające ze
Węgliniec jest
Strategii Rozwoju i Turystyki w
partnerem projektu
Gminie Węgliniec na tle subregionu
realizowanego przez turystycznego Bory Dolnośląskie,
Powiat Bolesławiecki przyjętej Uchwałą Nr 232/XXXI/09
Rady Miejskiej Węglinca z dnia
25.06.2009r. W okresie
sprawozdawczym zakupiono
kalendarze ścienne i dwudzielne na
201 1 rok z oznaczeniem ważniejszych
imprez i przedsięwzięć promujących
Subregion Bory Dolnośląskie
Miejsko-Gminny
Spotkania konsultacyjno-doradcze z
osobami
niepracującymi
i
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
korzystającymi z pomocy społecznej.
Węglińcu
Projekt partnerski - 19 Projekt został wpisany w Lokalny
wspólnot
Program
Rewitalizacji
Miasta
mieszkaniowych oraz Węgliniec na lata 2010-2013, przyjęty
Gminy Węgliniec jako Uchwałą Nr 333/XLIII/10 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 04.1 1 .2010
partnera wiodącego
Gmina
sfinansowała
koszty
opracowania
dokumentacji
aplikacyjnej oraz pełni funkcję lidera
projektu.
Miejsko-Gminny
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi
Ośrodek Kultury w
Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego. Fundusze pochodzą z
Węglińcu
grantu
przekazanego
Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności
przez Fundację Billa i Melindy Gates i
są przeznaczane
na
wyposażenie
bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl
praktycznych szkoleń, wzmacnianie
środowiska bibliotecznego, promocję
bibliotek. Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta w Węglińcu jako jedna
spośród 144 w woj. dolnośląskim
zakwalifikowała się do udziału w
pierwszej rundzie programu.
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zajęcia pozalekcyjne, zakup książek,
czasopism
oraz
innych pomcy
dydaktycznych
do
naukijęzyka,
prezentacje
i
przedstawienia,
organizacja
I
Międzygminnego
Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej.
W styczniu został złożony w Lokalnej
Grupie Działania Stowarzyszenie Bory
Dolnośląskie wniosek o przyznanie
pomocy w ramach działania wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju
dla
operacji,
które
odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w
ramach działania "Małe Projekty" na
organizację imprezy „Jagodowe lato".
Wniosek
został
rozpatrzony
pozytywnie.
Refundacja
środków
nastąpi w 201 1 roku.
Ogólnopolski
Program
Rozwoju
Chórów
Szkolnych
"Śpiewająca
Polska"
jest
zarządzany
przez
Narodowe Centrum Kultury przy
pomocy partnera - Międzynarodowy
Festiwal "Wratislavia Cantans".- Co
roku "Śpiewająca
Polska" obejmuje
ponad 300 szkół. W roku 2010 były to
392 placówki z całej Polski.

6

Jagodowe Lato

2010

Miej sko-Gm inny
Ośrodek Kultury w
Węglińcu

7

Program „Śpiewająca Polska"

2010

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

8

„Skarby przyrodnicze i
architektoniczne w Centrum
Borów Dolnośląskich" oraz a
drugi na Ukrainie „Krajobraz i historia obojga
narodów"

2010

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

Przedsięwzięcia
realizowane
w
ramach programu „Polsko- Ukraińska
Wymiana Młodzieży" zarządzanego
przez Narodowe Centrum Kultury. Z
programów skorzystało 40 uczniów z
Gimnazjum w Ruszowie oraz 20
uczniów ze szkoły w Jezierzanach na
Ukrainie ( a także 8 opiekunów);

9

„ Śpiewający angielski".

2010

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

Program
„
English
Teaching"
funkcjonujący od 2000 roku.

10 Program stypendialny

2010-2012

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

Program stypendialny Fundacji BGZ dwoje uczniów gimnazjum uzyskało
stypendia na czas nauki w Liceum im.
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

11

2010-2014

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

Program Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej
w
Warszawie
„Akademia Uczniowska". Rozwijanie
kompetencj i
matematyczno
przyrodniczych, dodatkowe zajęcia z
matematyki,
chemii. biologii
i
geografii.
Wniosek
rozpatrzono
pozytywnie.
Programem
objęto
wszystkich uczniów klas pierwszych

Fundacji BGŻ

„Akademia Uczniowska".
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12

„Dolnośląska e-Szkoła"'

2010-2011

Gimnazjum im. Orląt
Lwowskich w
Ruszowie

13

Udział w II edycji Programu
„Aktywni z natury. Młodzi
ambasadorzy skarbów natury
małej ojczyzny".

2008-2010

Gimnazjum w
Węglińcu

14

Pracownia przyrodnicza
w każdej gminie

2009-2010

Szkoła Podstawowa
im. M. Krasickiej w
Węglińcu

15

„Dolnośląska e-Szkoła"

2009-2011

Szkoła Podstawowa
im. M. Krasickiej w
Węglińcu

16

,Dolnośląska e-Szkoła"

2010-2011

Szkoła Podstawowa
im. S. Staszica w
Starym Węglińcu

Przedsięwzięcie
realizowane
w
ramach Projektu „Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych zmian w
polskim
systemie
edukacji"
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W ramach projektu są
realizowane zajęcia z fizyki, biologii,
geografii, chemii dla 15 uczniów,
wycieczki
krajoznawcze
oraz
edukacyjne jak również szkolenia dla
nauczycieli prowadzących zajęcia. W
związku z uczestnictwem w Programie
szkoła
zainstalowała
monitoring
wizyjny oraz bezprzewodową sieć
internetową. Przewidywana dostawa
sprzętu komputerowego to początek
201 Ir.
Podmiotem
prowadzącym
i
realizującym program jest Centrum
Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w
Warszawie.
W ramach projektu
uczniowie
przygotowali
film
edukacyjny pt. „ Nasza misja to
mniejsza emisja", który przedstawił
pomysły
dotyczące
zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla do atmosfery
Przedsięwzięcie
realizowane
w
ramach Projektu „Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych zmian w
polskim
systemie
edukacji"
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.. W
ramach
projektu
zakupiono
nowoczesne
wyposażenie
umożliwiające uczniom prowadzenie i
obserwację eksperymentów z zakresu
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych
Przedsięwzięcie
realizowane
w
ramach Projektu „Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych zmian w
polskim
systemie
edukacji"
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
Poddziałanie
9. 1.2. .Projekt
obejmuje
zajęcia
oozalekcyjne i wyrównawcze, zajęcia
Dozaszkolne, wycieczki dydaktyczne
na
terenie
Dolnego
Śląska,
doposażenie
szkoły
w
sprzęt
multimedialny
i
komputery
najnowszej generacji.
Przedsięwzięcie realizowane w
ramach Projektu „Dolnośląska szkoła
iderem projakościowych zmian w
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Przygotowanie zasobów
potrzebnych do wdrożenia i
utrzymania systemu
elektronicznego obiegu
informacji i wyrównania
kompetencji - udział w
projekcie szkoleniowym

2009-2010

MS Excel dla średnio
zaawansowanych - - udział w
projekcie szkoleniowym

2008-2010

polskim systemie edukacji"
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2..
Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne
i wyrównawcze, zajęcia pozaszkolne,
wycieczki dydaktyczne na terenie
Dolnego Śląska, doposażenie szkoły w
sprzęt multimedialny i komputery
najnowszej generacji.
Urząd Gminy i Miasta Przedsięwzięcie realizowane w
w Węglińcu
ramach Projektu „Elektroniczny obieg
dokumentów i komunikacja z
obywatelem drogą do nowoczesnej
administracji samorządowej w woj.
dolnośląskim, śląskim i opolskim"
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Urząd Gminy i Miasta Przedsięwzięcie realizowane w
ramach Projektu „Samorządowiec
w Węglińcu
Zdolnego Śląska"
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

W 2010 roku podjęto również deklaracje udziału w następujących programach:
1. W oparciu o Uchwałę Nr 217/XXIX/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 marca 2009r. w
sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do działań w zakresie budowy społeczeństwa
informacyjnego zostało podpisane porozumienie w sprawie udziału w projekcie realizowanym
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" Program będzie realizowany w lata
2011 -2013.
2. Dzięki przyjętej przez organ stanowiący Uchwale Nr 325/XLIII/10 z dnia 04.11.2010r. w
sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do realizacji projektu "Więcej pomocy - mniej
przemocy" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zorganizuje w 2011 roku cykl szkoleń z zakresu: umiejętności społecznych, wypalenia
zawodowego, działania Zespołów Interdyscyplinarnych, przeciwdziałania przemocy oraz
cyberprzemocy.
Realizacja wymienionych wyżej przedsięwzięć przebiegała bez zasadniczych zakłóceń.
Jedynie w przypadku Budowy parku w Czerwonej Wodzie, refundacja środków z budżetu Unii
Europejskiej nie została przekazana w 2010 roku, jak planowano, ze względu na podjęcie przez
Samorząd Województwa decyzji o przeprowadzeniu wizytacji w terenie, co opóźniło
rozliczenie I etapu operacji.
BURMISTRZ
mgr Andrr.ei fCutrowskt

INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
według stanu na dzień 31.12.201Or.

Gmina Węgliniec jest właścicielem majątku komunalnego, w skład
którego wchodzą nieruchomości gruntowe, drogi, lokale mieszkaniowe, socjalne
i użytkowe, domy kultury, szkoły podstawowe i gimnazjalne, przedszkola
publiczne i niepubliczne, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych, obiekty
sportowe - boiska i hale, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnia
ścieków, place zabaw i place targowe oraz inne obiekty budowlane, np.
komórki, garaże, ośrodki zdrowia. Wartość majątku gminnego określają
załączniki nr l, 2 i 3.
Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:
1. komunalizację - nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest
podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji
Skarb Państwa - gminy.
Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy dnia 10 maja 1990
roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja
1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji
państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanym
radom narodowym lub t.o.a.p .lub należały do przedsiębiorstw
państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty
oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
b) przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do
wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
2. w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie
nieruchomości przez zakup, zamianę itp.) oraz szeroko rozumianej
działalności inwestycyjnej.
3. na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie
gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz
innych czynności prawnych.
4. art, 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( zmieniony ustawą z dnia 21
stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z
funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie gminy z mocy prawa
stały się właścicielem z dniem O l lipca 2000r. nieruchomości rolnych nie
przekazanych do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala działać jej na własną
odpowiedzialność w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i
realizować zadania do wykonania których została powołana.
Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jest tworzenie gminnego zasobu
nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem, polega to przede
wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowania
opracowań geodezyjne - prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu

nierucnomosci, aoKonywamu poaziatow i wycen tycn merucnomosci, zoywaniu
nieruchomości jak również wyposażaniu tych nieruchomości - w miarę
możliwości - w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomości
z zasobu gminnego wykorzystuje się do celów realizacji zadań własnych gminy
określonych w ustawie o samorządzie gminy i ustawie o gospodarce
aieruchomościami.
Również gmina jest wieczystym użytkownikiem oraz posiadaczem
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Główną formą obrotu nieruchomościami oraz źródłem dochodu z tytułu
posiadania nieruchomości jest jego sprzedaż.
W roku 2009 gmina sprzedała ogółem 132 nieruchomości, w tym:
• 123 lokale mieszkalne
• 2 lokale (obiekty) użytkowe
• 7 działek gruntowych
W związku ze sprzedażą powyższych nieruchomości gmina osiągnęła dochód w
wysokości 308 817,51 zł.
• 225 512,97 zł. - ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali (obiektów)
użytkowych
• 83 304,54 zł. - ze sprzedaży działek gruntowych
W roku 2010 gmina sprzedała ogółem 55 nieruchomości, w tym:
• 44 lokale mieszkalne
• 11 działek gruntowych
Ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek gruntowych, gmina w roku 2010
osiągnęła dochód w wysokości!56 533,57 zł., w tym:
• 21 273,71 zł. - ze sprzedaży lokali mieszkaniowych
• 135 259,86 zł. - ze sprzedaży działek gruntowych
Ponadto gmina osiąga dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz czynszu dzierżawczego.
W roku 2009 dochód wyniósł:
• 27 058,77 zł. - za wieczyste użytkowanie
• l 146,00 zł. - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
• 4 243,25 zł. - zł. za czynsz dzierżawy
Natomiast w roku 2010 dochody te wyniosły:
• 23 783,75 zł. - użytkowanie wieczyste
• 4610 zł. - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
• 6 062,54 zł. - czynsz dzierżawy
Zakład Usług Komunalnych administrujący powierzonym majątkiem
gminnym osiągnął w 2010 roku dochód w wysokości 907227,40 zł. Dochód
ten wynika z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe, oraz dzierżawę
komórek gospodarczych, garaży i działek gruntowych.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI na dzień 31.12.2010

r. (w zł)
zakład - jednostka

miejscowość

DOMY KULTURY

teren gminy

OSP

Węgliniec

OSP

Czerwona Woda
Ruszów, Węgliniec
Stary Węgliniec

PRZEDSZKOLA

teren gminy

SOKOŁY PODSTAWOWE l GIMNAZJA

teren gminy

WODOCIĄGI

Ruszów, Węgliniec
Czerwona Woda
Stary Węgliniec Piaseczna

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Węgliniec

KANALIZACJA

Węgliniec

HALA SPORTOWA

Węgliniec

PLACE TARGOWE

Węgliniec
Czerwona Woda
Ruszów

PLACE ZABAW

teren gminy

BOISKA SPORTOWE
OŚRODKI ZDROWIA

teren gminy
teren gminy

pow.
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha
a
m2
ha

a
m2
ha
a
m2

52
43
0
28
79
0
34
84
30
11
5
0
6
24
0

6
24
0
0
31
0
7
69
0
0
13
0
0
38
0
0
26
24
53
70
U
92
90

razem

wartość

uwagi

2 554 749
105984

367 063
506 407

5 861 486
5 297 225
163780
1 013085

2 723 208
51 462

331 614

2 223 020
2032195

23 231 278
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI -stan na 31.12. 2010 r.
działki niezabudowane
dziatki budowlane
tereny zielone
drogi
cmentarze
garaże
inne
miejscowość
pow

Czerwona Woda
Stćry Węgliniec
Ruszów
Piaseczna
Jagodzin
Okrąglica
Zielonka
Kościelna Wieś
Węgliniec
RAZEM

ha

52

a

43

m2

0

ha

28

a

79

m2

0

ha

34

a

84

wartość

pow

4 358 837

2 136 114

4

90

11

0

a

5

m2

0

0

ha

6

0

a

24

m2

0
6

m2

0

ha

0

a

31

m2

0

ha

7

a

69

m2

0

ha

11

a

41

m2

10

ha

154

a
m2

7
40

57

0

30

1 220 445

181 300

4

2

1 400

69

36

53

150703

1 730

0
0
31

wartość

pow

wartość

15

20000

725 112

62

pow
35

wartość
11 139

0

1
1 753

15

0
14626

53

0

0

7
97

pow

1

0

0

63234

wartość

2

1

1

1 124747

69

pow

0

ha

24

33651

0

2 6 4 3 110

wartość

1

0

m2

a

pow

0

0

ha

wartość

2

0

422

0

46

6272

77

7
8900

30

0

22665

0

35838

0

1

1
973

49

366 950

0

12000

0

0

0

12

36

0
7 150

15

0

1 189

0

0
57

49443

3000

0
9
15962

86

7
63 180

7

0

0

0
1 192275

78

43981

8
84

53

651 826

24
92

9

1
88 185

78

9 940 402

75

8

82

0
134910

85

8

58

12
92

8 373 338

0

53

17 326603

16

3700

4

28

550 838

69

0

0

4 585670

42806

0

3
129060

79
85

2

400

39

0
165 586

2
39

16

400

41
77

84071
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Informacja o stanie mienia komunalnego pozostałe prawa własności wg stanu na 31.12.2010 r.
rodzaj prawa własności/
wyszczególnienie
Osoby fizyczne
Osoby prawne
PPU "Kaławsk" Węgliniec
Flugplatz Rothenburg GmbH
Len S. A. Kamienna Góra
BS Dieńsk

razem

użytkowanie
wieczyste

21 674
4652
26326

wierzytelności

4968
4968

udziały w spółkach i
innych podmiotach

akcje

-

-

-

-

6000
4859
1 950
12809

-

3470
3470

razem

26642
4652
6000
4859
3470
1 950
47573
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