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I.   DANE OGÓLNE 

 

 

                Budżet Gminy Biała na 2010 r. przyjęto Uchwałą Nr XXIX/315/09 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 30 grudnia 2009 r.  

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Białej wydał w dniu 7 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr OR.0151-

556/2010 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok 

kalendarzowy 2010, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Gminy. 

Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, 

 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, 

 Publiczne Gimnazjum w Białej, 

 Publiczne Gimnazjum im. J.Kochanowskiego w Łączniku,  

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. J.Iwaszkiewicza w Białej, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. F.Roboty w Łączniku, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiczu, 

 Publiczne Przedszkole w Białej, 

 Publiczne Przedszkole w Łączniku, 

 Publiczne Przedszkole w Gostomii, 

 Publiczne Przedszkole w Ligocie Bialskiej 

 o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki. 

 

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów, rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załącznikach 

załączonych do sprawozdania.    

 

I. 1.  Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2010 r. 

 

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach: 

1. Dochody budżetowe na kwotę 28.783.591 zł., w tym: 

- dochody bieżące na kwotę 24.220.331 zł. 

- dochody majątkowe na kwotę 4.563.260 zł. 

2. Wydatki budżetowe na kwotę 35.241.591 zł., w tym: 

- wydatki bieżące na kwotę 24.537.591 zł. 

- dochody majątkowe na kwotę 10.704.000 zł. 

 

Deficyt w kwocie – 6.458.000 zł. pokryty został: 

 nadwyżką budżetową pochodzącą z wolnych środków na rachunku bieżącym 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 470.000 zł. 

 kredytem w kwocie 5.988.000 zł. 

pomniejszoną o spłatę kredytu w kwocie 600.000 zł 

          

           W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał 

Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeniami Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej 

sprawie 29 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 8 uchwał. Akty te każdorazowo 

przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
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i opublikowane zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Białej. 

Po stronie dochodów w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę 

1.360.724zł., co stanowi 4,7 % wzrostu i daje kwotę 30.144.315 zł. 

 

Zmiany planu dochodów wynikają z: 

1. zwiększenia o kwotę 4.504.711 zł., na co składają się: 

1) dochody bieżące na kwotę 3.592.328 zł., w tym: 

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.160.997zł., 

w tym: 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 885.226 zł. 

 przeprowadzenie spisu rolnego – 17.222 zł. 

 przeprowadzenie wyborów – 146.282 zł. 

 na zadania z zakresu pomocy społecznej – 112.267 zł. 

b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 280.108 zł. w tym: 

 na zadania z zakresu oświaty – 23.640 zł. 

 na stypendia – 119.352 zł. 

 na zadania z zakresu pomocy społecznej – 137.116 zł.  

c) dotacje rozwojowe na realizację projektów unijnych na kwotę 722.706 zł. w tym : 

 projekt pn „Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców” – 

47.100 zł. 

 projekt pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy” – 29.850 zł. 

 projekt pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 98.900 zł. 

 projekt pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka” 

– 163.774 zł. 

 projekt pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy” – 

276.340 zł.  

 projekt pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój 

kompetencji kluczowych szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w 

roku szkolnym 2010/2011”  - 106.742 zł. 

d) subwencja oświatowa na kwotę 754.992 zł. (w tym kwota 27.342 zł. pozyskana z 

rezerwy na odprawy dla nauczycieli), 

e) z Urzędu Pracy na organizację prac publicznych i społecznie użytecznych – 

136.663 zł. 

f) z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd – 162.240 zł. 

g) udział lokatorów do wymiany okien, rozliczenia liczników wody – 9.500 zł. 

h) z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 20.491 zł. 

i) dotacja wydatków gminy Korfantów – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do 

niepublicznego przedszkola – 62.541 zł. 

j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 57.963 zł. 

k) rozliczenia wydatków niewygasających z lat ubiegłych – 122.488 zł. 

l) pozostałe dochody ( odpłatności za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 

101.639zł.  

2) dochody majątkowe na kwotę 912.383 zł. , w tym: 

a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 

100 zł. 

b) środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 812.283 zł., w 

tym środki na wyposażenie Sali w Urzędzie Miejskim w Białej, 
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c) środki krajowe na realizację inwestycji na kwotę 100.000 zł., w tym: 

 środki na budowę kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku przy hali 

sportowej – 50.000 zł. 

 środki z PFRON na budowę windy przy obiektach szkolnych w Białej – 

50.000 zł. 

2. zmniejszenia na kwotę 3.143.987 zł., na co składają się następujące wpływy: 

1) dochody bieżące na kwotę 387.526 zł., w tym: 

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (na zadania z zakresu 

pomocy społecznej i obrony narodowej) na kwotę 10.700 zł. 

b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 9.000 zł. (na zadania z zakresu 

pomocy społecznej), 

c) środki na realizację projektu „Remont centrum aktywności wiejskiej w Solcu” 

(zadanie realizowane będzie w 2011 r.) – 101.000 zł. 

d) subwencja oświatowa – 52.491 zł. 

e) wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 54.335 zł. 

f) dochody z tytułu pobieranych czynszów (planowana podwyżka dokonana została 

od miesiąca kwietnia) – 20.000 zł. 

g) z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd – 63.000 zł. 

h)   z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 10.000 zł. 

i) pozostałe dochody – 67.000 zł. 

2) dochody majątkowe na kwotę 2.756.461 zł., w tym: 

a) środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę1.874.460 zł., w 

tym: 

 realizacja projektu „Eszkoła” (realizację zadania przejmuje podmiot wiodący – 

Urząd Marszałkowski) – 210.000 zł. 

 realizacja zadania „Termomodernizacja obiektów szkolnych na ul.Tysiąclecia” 

(zadanie do realizacji w latach następnych) – 560.000 zł. 

 realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, 

Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta, Oświęcimska) – wpływ środków 

nastąpi w 2011 r. – 982.000 zł. 

 realizacja zadania „Budowa wiejskiego centrum integracji w Pogórzu” – 

wpływ środków nastąpi w 2011 r. – 122.460 zł. 

b) środki krajowe na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 882.001 zł., w tym: 

 dofinansowanie do budowy drogi gminnej Solec – Olbrachcice (zmiana 

wynika z wartości zadania po przeprowadzeniu zamówienia publicznego) – 

276.801 zł. 

 dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do pól (zmiana wynika z 

wartości zadania po przeprowadzeniu zamówienia publicznego) – 1.400 zł. 

 dofinansowanie do budowy budynku mieszkalnego na ul. Kościuszki 26-28 

(wniosek rozpatrzony negatywnie) – 517.800 zł. 

 udział starostwa do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów 

szkolnych przy ul.Tysiąclecia – 86.000 zł. 

 

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę 

685.450zł., tj. 2,0 % w stosunku do pierwotnego planu i daje kwotę 35.927.041 zł. 

 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie: 

 planowana nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym 

została zwiększona o kwotę 627.844 zł., co daje kwotę 1.097.844 zł. 
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 planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały 

zmniejszone o kwotę 1.303.118 zł., co daje kwotę 5.284.882 zł., a dotyczyły 

zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. kredytu. 

 

Rok 2010 bez wątpienia z punktu widzenia gospodarki finansowej był rokiem ciężkim, ze 

względu na pojawiający się kryzys gospodarczy. Dodatkowo wypracowane dochody, które  

uzyskano w ciągu roku (przede wszystkim wpływy z urzędów skarbowych i podatków 

lokalnych) przeznaczone zostały na zadania związane z gospodarką mieszkaniową jak i na 

bieżące utrzymanie dróg. W tych właśnie dziedzinach wystąpiły największe braki w stosunku 

do pierwotnie uchwalonego budżetu. 

Ponadto gmina musiała z własnych środków zabezpieczyć kwotę 120.000 zł. na wyrównanie 

nauczycielom wynagrodzeń wynikających z Kart Nauczyciela. 

Również w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia 

przychodów, tj. planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów. 

Przychody
Rozchody

Początek roku

Koniec roku

600,00 

5 284,90 

600,00 
7 058,00 

Zmiany w kwotach przchodów i rozchodów 

z tytułu kredytów i pożyczek ( w tys. zł. )

 
Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2010 r. opiewał na kwoty: 

 

1. plan dochodów - 30.144.315 zł.; w tym: 

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej –  2.790.976 zł. 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 161.505 zł. 

2. plan wydatków - 35.927.041 zł.; w tym: 

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej – 2.790.976 zł. 

- wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w gminie – 161.530 zł.  
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Dochody

bieżące Dochody

majątkowe Wydatki

bieżące Wydatki

majątkowe

Początek roku

Koniec roku

27 381 610   

2 719 183   

28 252 206   

7 674 835   

24 220 331   

4 563 260   

24 537 591   

10 704 000   

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

30 000 000 zł

Zmiany planu budżetu  w 2010 r. 

Początek roku Koniec roku

 
 

I. 2.  Wynik budżetu Gminy Biała za 2010 r. 

 

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2010 r. 

 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie 

% 

wykonania 

  

Dochody, w tym: 28.783.591 30.144.315 29.788.278,19 98,8 
dochody bieżące 24.220.331 27.425.132 27.258.669,44 99,4 

dochody majątkowe 4.563.260 2.719.183 2.529.608,75 93,0 

Wydatki, w tym: 35.241.591 35.927.041 33.605.862,39 93,5 
wydatki bieżące 24.537.591 28.252.206 26.475.844,10 93,7 

wydatki majątkowe 10.704.000 7.674.835 7.130.018,29 92,9 

Nadwyżka/Deficyt - 6.458.000 - 5.782.726 - 3.817.584,20 x 

Przychody 7.058.000 6.382.726 6.172.725,73 87,3 

Rozchody  600.000 600.000 600.000,00 100,0 

Wynik x x 1.755.141,53  

 

    Z danych zawartych powyżej powyższej tabeli wynika, że na koniec 2010 r. kwota 

wykonanych dochodów budżetowych była niższa od zrealizowanych wydatków o 

3.817.584,20zł., co oznacza osiągnięcie deficytu budżetu w tej kwocie. Dodatni wynik 

otrzymano na działalności bieżącej – 782.825,34 zł., natomiast na działalności majątkowej 
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otrzymano wynik ujemny – 4.600.409,54 zł.  Powyższe dane zgodne z założeniami 

przyjętymi w uchwale budżetowej na 2010 r. W przypadku wystąpienia deficytu część 

wydatków musi być pokryta przychodami, które szczegółowo omówione zostaną w dalszej 

części sprawozdania. 

W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu 

gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczegółowości nie mniejszej niż ustalono 

w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych).  

W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, 

zawierającą skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której 

zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2007-2010. 

 

I. 3.  Przychody budżetu 

 

Realizacja przychodów budżetu w 2010 r. 

 

Wyszczególnienie Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

wykonania 

Kredyty, w tym: 6.588.000 4.361.000 4.151.000,00 95,2% 

na zadania inwestycyjne 6.588.000 4.361.000 4.151.000,00 95,2% 

Pożyczki, w tym:  923.882 923.881,75 100% 

z budżetu państwa na 

realizację zadań 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich 

--- 730.082 730.081,75 100% 

z funduszy celowych na 

zadania inwestycyjne 

--- 193.800 193.800,00 100% 

Inne źródła, w tym: 470.000 1.097.844 1.097.843,98 100% 

nadwyżka budżetowa 

stanowiąca wolne środki 

na rachunku bankowym 

470.000 1.097.844 1.097.843,98 100% 

RAZEM 7.058.000 6.382.726 6.172.725,73 96,7% 

 

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w 

wysokości 6.172.725,73zł. Pochodzą one z następujących źródeł: 

1) kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne (bank wyłoniony został w oparciu o 

Prawo zamówień publicznych) na kwotę 4.151.000 zł. w tym na: 

- budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Laskowiec – 300.000 zł. 

- budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brzeźnica – 340.000 zł.  

- budowę hali sportowej w Łączniku – 1.600.000 zł. 

- budowę kanalizacji sanitarnej, budowę budynku mieszkalnego, hali sportowej 

– 1.911.000 zł. 

2) pożyczki zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych: 

1. z budżetu państwa na zadania realizowane przy udziale środków europejskich 

na kwotę 730.081,75 zł., w tym na: 
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 budowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go 

Maja, Szkolna, Reymonta, Oświęcimska) – 646.149,47 zł. 

 budowę wiejskiego centrum integracji w Pogórzu – 83.932,28 zł. 

2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu na budowę kanalizacji  sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-

go Maja, Szkolna, Reymonta, Oświęcimska) - po uzyskaniu efektu 

ekologicznego i częściowej spłacie pożyczka może być w części umorzona – 

193.800 zł.  

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w 

tym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.097.843,98 zł. 

 

Na realizację zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-

go Maja, Szkolna, Reymonta, Oświęcimska)” zaciągnięto kredyt komercyjny, pożyczkę w 

WFOŚiGW i pożyczkę z budżetu państwa. Takie finansowanie zadania jest zgodne ze 

złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.  

 

I. 4.  Rozchody budżetu 

 

Realizacja rozchodów budżetu w 2010 r. 

 

Wyszczególnienie Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

wykonania 

Spłata kredytów 600.000 600.000 600.000 100% 

RAZEM 600.000 600.000 600.000 100% 

 

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 

2010 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów 

budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 600.000 zł., które spłacono w 100%, 

przeznaczając na ten cel zrealizowane dochody budżetowe gminy. 

Spłaty rat kredytów dotyczyły: 

 kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice 

i Czartowice  – 62.000 zł. 

 kredytu zaciągniętego na remont kapitalny budynku przy ul.Armii Ludowej 6-8 w 

Białej – 50.000 zł. 

 kredytu zaciągniętego na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 95.000 zł. 

 budowę hali sportowej w Łączniku – 393.000 zł. 

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 

6 do sprawozdania. 
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I. 5.  Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 

 

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 

ust. 1i2 ufp
1
) 

6.081.881,75 

% do dochodów wykonanych 20,4 

Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

udzielonych przez podmiot dysponujący funduszami UE (art. 170 ust. 3 

ufp) 

4.951.000,00 

% do dochodów wykonanych 16,6 

Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od 

kredytów ( art. 169 ust. 1 ufp) 
681.984,74 

% do dochodów planowanych  2,29 

Łączna spłata zobowiązań wraz z odsetkami bez zobowiązań na 

prefinansowanie ( art. 169 ust. 3 ufp) 

681.193,60 

% do dochodów planowanych  2,28 

Relacja deficytu do dochodów wykonanych - 12,82 

 

 

Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. zadłużenie gminy Biała wynosi 6.081.881,75 zł. i powstało 

w wyniku zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się: 

 kredyt zaciągnięty w 2007 r.  w BS Biała na modernizację dróg w Kolnowicach i 

Czartowicach w kwocie 761.000 zł., minus spłaty 229.000 zł., (w tym w 2010 r. 

62.000zł.), pozostało do spłaty 532.000 zł. 

 kredyt zaciągnięty w 2007 r.  w BS Biała na remont kapitalny budynku przy ul.Armii 

Ludowej 6-8 w Białej w kwocie 833.000 zł., minus spłaty 465.000 zł., (w tym w 2010r. 

50.000zł.), pozostało do spłaty 368.000 zł. 

 kredyt zaciągnięty w 2009 r.  w BOŚ Opole na modernizację dróg w Grabinie i 

Chrzelicach w kwocie 240.000 zł., minus spłaty 240.000 zł., (w tym w 2010 r. 

95.000zł.), kredyt został spłacony w całości, 

 kredyt zaciągnięty w 2009 r.  w BS Biała na budowę hali sportowej w Łączniku w 

kwocie 2.100.000 zł., minus spłaty 393.000 zł., pozostało do spłaty 1.707.000 zł. 

 kredyt zaciągnięty w 2010 r.  w BS Biała na budowę drogi dojazdowej do pól w 

Laskowcu w kwocie 300.000 zł., spłaty rat kredytowych dokonane zostaną od 2011 r., 

pozostało do spłaty 300.000 zł. 

 kredyt zaciągnięty w 2010 r.  w BS Biała na budowę drogi dojazdowej do pól w 

Brzeźnicy w kwocie 340.000 zł., spłaty rat kredytowych dokonane zostaną od 2011 r., 

pozostało do spłaty 340.000 zł. 

 kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK Opole na budowę budynku mieszkalnego, 

budowę kanalizacji sanitarnej oraz hali sportowej w kwocie 1.911.000 zł., spłaty rat 

kredytowych dokonane zostaną od 2011 r., pozostało do spłaty 1.911.000 zł. 

 pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w WGOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Białej w kwocie 193.800 zł., spłaty rat dokonane zostaną od 2011 r., 

pozostało do spłaty 193.800 zł. 

 pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z budżetu państwa na budowę kanalizacji sanitarnej w 

Białej w kwocie 646.149,47 zł., spłata dokonana zostanie po uzyskaniu 

dofinansowania, pozostało do spłaty 646.149,47 zł. 

                                                 
1
 ufp - ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
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 pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z budżetu państwa na budowę wiejskiego centrum 

integracji w Pogórzu w kwocie 83.932,28 zł., spłata dokonana zostanie po uzyskaniu 

dofinansowania, pozostało do spłaty 83.932,28 zł. 

 

               Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w  

§ 13 pkt 2 uchwały budżetowej, tj. nie zaciągał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie 

okresowego niedoboru budżetu. 

 

              Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

wraz z prowizją – wysokość 81.984,74 zł. 

 

              Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia (wystąpią w przypadku 

niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której 

udzielono poręczenia) W 2010 r. Burmistrz Białej nie udzielał żadnych poręczeń.  

Poręczenie udzielone przez Radę Miejską w Białej w 2009 r. wygasło, Stowarzyszenie 

„Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w 

Banku Spółdzielczym w Prudniku dokonało w 2010 r. spłaty pożyczki w kwocie 13.000 zł.  

Na koniec roku nie występują zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń. 

  

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2010 r. wynosi 2.345.823 zł. Zobowiązania te należą 

do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2010 r. 

Zobowiązania te powstały z tytułu: 

 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 

za 2010 r. – 869.899 zł. 

 świadczeń z pomocy społecznej – 1.334.452 zł. 

 pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 141.472 zł. 

 

II.   WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 

 

       Budżet gminy w 2010 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 29.788.278 zł., co 

stanowi 98,8 % planu rocznego, w tym: 

1. dochody bieżące na kwotę 27.258.669 zł., tj. 99,4% planu, w tym: 

 dochody własne  ...................................................................   7.760.133 zł., tj. 99,8 % 

 dotacje celowe na zadania bieżące .......................................   4.379.525 zł., tj. 96,6 % 

 subwencja ogólna ................................................................. 15.119.011 zł., tj. 100,0 % 

2. dochody majątkowe na kwotę 2.529.609 zł., tj.  93,0%, w tym: 

 dotacje na zadania inwestycyjne .............................     1.548.621 zł., tj. 90,7 %  

 środki z innych źródeł ……………………………        562.600 zł., tj. 91,8 % 

 dochody ze sprzedaży mienia  ................................       418.388 zł., tj. 104,6 % 

 

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2010 r. wg klasyfikacji 

budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1. 

 

II.1.  Dochody własne 

 

       Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, 

wynika, że dochody własne gminy są na drugim, po subwencji ogólnej, źródłem zasilającym 

budżet i stanowią 26,1% zrealizowanych dochodów ogółem.  

Dochody własne zrealizowano w kwocie 7.760.133 zł., co stanowi 99,8% zakładanego planu. 

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (75,0%). 
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1. Podatki i opłaty lokalne 

Płatnikami podatków i opłat są osoby związane z gminą z racji posiadania prawa własności 

lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze. 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych  

W 2010 r. 95 osób prawnych złożyło deklaracje podatkowe na łączną wartość 1.029.256 zł. 

(plan 990.000 zł.), z czego podatek wykonano w kwocie 980.319 zł., co stanowi 99,0% 

planowanej kwoty. Jest ona niższa o 62.608 zł. w stosunku do roku 2009, zmniejszenie 

wynika ze zmiany statutu podatnika (z osoby prawnej na fizyczną). Stawki podatku od 

nieruchomości w stosunku do roku 2009 zostały zwaloryzowane o wskaźnik 4,0%. 

 Zaległości w kwocie 48.938 zł. dotyczą jednego podmiotu gospodarczego, z tego na: 

 kwotę 30.330 zł. założona została hipoteka, 

 kwotę 18.608 zł. dokonano zgłoszenia wierzytelności. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Wykonanie 

za 2009 r. 

Wykonanie 

za 2010 r. 

Dynamika 

wykonania 

2010/2009 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2009 r. 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2010 r. 

Wzrost 

zaległości 

1 2 3 4 5 6 7 

Podatek od 

nieruchomości 
1.042.927 980.319 94,0 48.938 48.938 1,0 

 

Podatek rolny od osób prawnych 

Podatek ten w 2010 r. opłacało 24 podatników. Przypis podatku rolnego na 2010 r. wg 

złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 217.600 zł. (plan taki sam) zrealizowano w 

100%. Na koniec 2010 r. nie występują zaległości w tym podatku. Podstawą naliczenia 

podatku jest średnia cena żyta za pierwsze III kwartały 2009 r., która wyniosła 34,10 za 1 dt. 

Jest to obniżenie stawki o 33,2% w stosunku do roku ubiegłego, co daje kwotę 109.241 zł. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Wykonanie 

za 2009 r. 

Wykonanie 

za 2010 r. 

Dynamika 

wykonania 

2010/2009 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2009 r. 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2010 r. 

Wzrost 

zaległości 

1 2 3 4 5 6 7 

Podatek rolny 326.841 217.600 66,5 --- --- --- 

 

 

Podatek leśny od osób prawnych 

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 podmiotach gospodarczych. Wymiar 

podatku opiewa na kwotę 33.369 zł. (plan - 33.100 zł.), podatek ten wykonano w 100,8%. W 

stosunku do roku 2009 wpływy są wyższe o 1.887 zł. 

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy 

kwartały 2009 r. (zł za 1 m 
3
), która wyniosła 136,54 zł. ( jest to spadek stawki ustawowej o 

10,5% w stosunku do roku ubiegłego). 
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Wyszczególnienie 

Wykonanie 

za 2009 r. 

Wykonanie 

za 2010 r. 

Dynamika 

wykonania 

2009/2008 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2008 r. 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2009 r. 

Wzrost 

zaległości 

1 2 3 4 5 6 7 

Podatek leśny 37.507 33.369 89,0 --- --- -- 

 

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych) 

W roku podatkowym 2010 wydano 3.760 decyzji (nakazów płatniczych) określających 

wysokość: 

 łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.509 podatników, 

 podatku od nieruchomości 447 podatników, 

 podatku rolnego dla 804 podatników. 

 

W trakcie roku wydano decyzje z powodu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w 

związku ze zmianą właścicieli spowodowanej kupnem, sprzedażą, darowiznami, 

postanowieniami sądu. 

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.230.668 zł. (plan 1.170.000 zł.) został 

zrealizowany w kwocie 1.169.067 zł., tj. 99,9% planu.  

Kwota zaległości tego podatku wynosi 62.257 zł. i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 

102 zł. 

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 1.279.752 zł. (plan 1.266.000 zł.) został zrealizowany 

w kwocie 1.266.899 zł., tj. 100,1% planu.  

W związku z obniżeniem ustawowym ceny żyta spadek tego dochodu wyniósł – 618.361 zł. 

Kwota zaległości tego podatku wynosi 13.047 zł. i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego 

o 688 zł. 

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 1.003 zł. (plan 970 zł.) zrealizowany został w 

kwocie 975 zł., tj. w 100,5% planu. 

Zaległości w podatku leśnym wyniosły 28 zł. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Wykonanie 

za 2009 r. 

Wykonanie 

za 2010 r. 

Dynamika 

wykonania 

2010/2009 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2009 r. 

Zaległości 

w 

podatku 

w 2010 r. 

Wzrost 

zaległości 

1 2 3 4 5 6 7 

Podatek od 

nieruchomości 
1.043.078 1.169.067 112,1 62.359 62.257 99,8 

Podatek rolny 1.885.260 1.266.899 67,2 12.359 13.047 105,6 

Podatek leśny 1.055 975 92,4 33 28 84,9 

Razem 2.929.393 2.436.941 83,2 74.751 75.332 100,8 

 

Łączne zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 75.332,61 zł. i dotyczą 84 podatników. 

Na zaległości te zostały: 

 wystawione upomnienia – 1.558,00 zł. 

 wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 

20.413,72 zł. 

 dokonane odroczenia – 5.632,00 zł. 

 wystawiona hipoteka – 33.838,20 zł. 
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 wystawione tytuły wykonawcze, które zostały umorzone, ze względu na brak 

ściągalności przez urzędy skarbowe – 2.416,20 zł. 

 kwota 11.474,49 zł. dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób 

spokrewnionych, które uregulowałyby należności). 

 

Podatek od środków transportowych  

Podatek ten opłaca 22 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Przypis na 2010 r. wyniósł 

98.580zł. (plan 96.550 zł.) i zrealizowany został w kwocie 98.895 zł., tj. 102,4% w stosunku 

do planu. Zaległości wynoszą 207 zł. i dotyczą one 1 podatnika. Na kwotę 207 zł. został 

wystawiony tytuł wykonawczy. 

 

Opłata skarbowa 

Wykonanie opłaty wyniosło w 2010 r. 30.067 zł., tj. plan zrealizowano w 85,9%. W stosunku 

do roku ubiegłego jest to spadek o 1.853 zł. 

 

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe  

 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej…………………………………………………………15.523 zł.(103,5%) 

 podatek od czynności cywilnoprawnych …………………………111.794 zł.(99,8%) 

 podatek od spadków i darowizn ………………………………….. 32.537 zł.(110,3%) 

 

Lp Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan  Wykonanie 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Podatek opłacany 

w formie karty 

podatkowej 

27.000 27.931 18.300 19.448 15.000 15.523 

2. Podatek od 

czynności 

cywilnoprawnych 

121.000 115.821 180.000 178.783 112.000 111.794 

3. Podatek od 

spadków i 

darowizn 

118.000 118.769 76.200 76.665 29.491 32.537 

Razem 266.000 262.521 274.500 274.896 156.491 159.854 

 

Na przełomie lat 2008-2010 wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe zmalały 

o kwotę 102.667 zł., co stanowi znaczny wpływ na kształtowanie się gospodarki gminy. 

 

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego  

 

W 2010 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 1.860.501 zł., co stanowi 97,6% planu. Dochody te 

stanowią 24,0% dochodów własnych gminy i 6,3% dochodów ogółem. 

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują: 

 

Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Stopień 

wykonania 

planu (w%) 

Udziały w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

1.841.733 1.802.204 97,9 
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Udziały w podatku 

dochodowym od osób prawnych 

64.000 58.297 91,1 

Razem 1.905.733 1.860.501 97,6 

 

Na niskie wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wpływ przede 

wszystkim kryzys gospodarczy, który rozpoczął się już w 2009 r. W drugiej połowie roku 

2010 zauważalny był nieznaczny wzrost tych wpływów. Sytuację tą pozwoliły zobrazować 

wpływy jakie dokonywało Ministerstwo Finansów w okresie III i IV kwartału 2010 r.  

 

W latach 2005-2010 wykonanie tych podatków kształtowało się następująco: 

Wyszczególnienie Kwota wykonania 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Udział w podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych 

1.303.578 1.711.192 2.116.002 2.078.458 1.765.771 1.802.204 

Udział w podatku 

dochodowym od 

osób prawnych 

30.744 34.103 58.804 73.457 89.641 58.297 

Razem 1.334.322 1.745.295 2.174.806 2.151.915 1.855.412 1.860.501 

 

Powyższa tabela wskazuje, jak kształtowały się wpływy z tych podatków, a co się z tym 

wiąże jaka była sytuacja gospodarcza kraju w poszczególnych latach. Zauważalny jest 

znaczny spadek tych dochodów od roku 2007 a dynamika w tym okresie wynosi 85,5%. 

Budżet gminy w tym okresie został uszczuplony o kwotę 314.305 zł. natomiast wydatki 

realizowane były w kwotach bez zmian. Narzucone przez budżet państwa zadania związane z 

realizacją m.in. oświetlenia ulicznego, wypłatą dodatków mieszkaniowych, dopłatami do 

pobytu pensjonariuszy w DPS zostały w latach poprzednich zrekompensowane wyższym 

odpisem w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. Spadek tych dochodów nie 

został w żaden sposób zrekompensowany przez budżet państwa, pomimo iż gmina nie ma 

wpływu na wielkość tych dochodów – a dodatkowe zadania narzucane są na gminy bez 

uzgodnienia to ze stroną samorządową.  

 

4. Dochody z majątku gminy 

 

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Plan  

( w zł. ) 

Wykonanie  

(w zł.) 

Stopień 

wykonania 

planu 

1. Wpływy z opłat za zarząd, 

użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 

6.500 6.280,56 96,6 

2. Wpływy z przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

100 80,51 80,5 

3. Dochody z dzierżawy 

składników majątkowych 

9.000 8.967,40 99,6 

4. Wpływy z czynszów lokali 

mieszkalnych, użytkowych i 

garaży 

930.000 933.504,64 100,4 
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5. Wpływy ze sprzedaży mienia 400.000 418.307,08 104,6 

6. Odsetki od sprzedaży mienia 

na raty 

1.000 3.471,32 347,1 

7. Wpłaty lokatorów (udział do 

wymiany okien) 

9.000 8.548,70 95,0 

8. Rozliczenia mediów na 

wspólnotach 

2.500 12.282,75 491,3 

9. Odsetki od nieterminowo 

regulowanych należności 

3.100 3.251,96 104,9 

10. Wpływy z otrzymanego 

spadku 

9.858 9.857,57 100,0 

11. Rozliczenia z lat ubiegłych 2.600 2.192,80 84,4 

Razem 1.373.658 1.406.745,29 102,4 

 

Wpływy z dochodów mienia stanowią 18,1% dochodów własnych gminy. 

Na dochody ogółem objęte rozdziałem 70005, a przyjęte do realizacji przez Referat 

Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki, składają się wpływy ze sprzedaży 

mienia gminy Biała, opłaty za oddane w 2010 roku i w latach poprzednich w użytkowanie 

wieczyste grunty osobom fizycznym i prawnym, raty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, za dzierżawy nieruchomości oraz opłaty 

adicenckie w tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej w Białej. 

 

1. Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - na 

wykonanie składają się opłaty roczne za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste od 

107 użytkowników wieczystych. Do 31 grudnia 2010 roku zmieniono skutecznie 104 

użytkownikom wieczystym wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Wpływy z tego 

tytułu do budżetu znacznie wzrosną w 2011 roku. Wydano w tym celu 133 

zawiadomienia i wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie 

wieczyste  gruntów stanowiących własność Gminy Biała. 

 

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności - na wykonanie składają się wpływy z rat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 

rata od 1 osoby. Nie wydano w 2010 roku żadnej decyzji  o przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym. W 

dniu 30 grudnia 2010 roku wpłynęły 3 wnioski o przekształcenie, które będą 

realizowane w 2011 roku oraz 2 wnioski o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, 

sprzedaż będzie realizowano w 2011 roku. 

 

3. Dochody z najmu i dzierżawy; w tym: 

 

 zaktualizowano 1 umowę z tytułu dzierżawy nieruchomości  w formie aneksu do 

umowy 3,5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za 2009 rok, 

 zaktualizowano 15 umów dzierżawy gruntów w związku ze zmianą wysokości 

podatku VAT z 22% na 23% obowiązującego w 2011 roku. 

 zawarto 41 umów dzierżawy: na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny 

składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania oraz miejsce 

postoju maszyn rolniczych, 

 rozwiązano 2 umowy dzierżawy gruntu rolnego- grunty wniesiono już w aport, 

 zawarto  1 umowę dzierżawy na ustawienie namiotu cyrkowego.   
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W celu realizacji tych zadań sporządzono 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę obejmujących nieruchomości położone na terenie całej gminy, a 

informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

opublikowano w gazecie o zasięgu powiatowym. 

 

4. Wpłaty ze sprzedaży mienia. W celu realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości 

nastąpiło zbycie 10 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych na rzecz 

dotychczasowych najemców, 3 działek budowlanych, 11 działek gruntu. Ponadto 2 

działki budowlane wniesiono w aport do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

W celu realizacji zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

przygotowano: 

 43  wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez 

przetargowej, przetargowej oraz wniesienia w aport, 

 20 ogłoszeń o przetargach i  3 ogłoszenia o przystąpieniu do rokowań z 

nabywcami. Ogłoszenia o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach i rokowaniach 

opublikowano   w gazecie o zasięgu powiatowym, 

 przeprowadzono z różnym skutkiem 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości, 

 zlecono geodetom uprawnionym 10 podziałów geodezyjnych działek 

stanowiących własność gminy Biała  oraz  działek stanowiących własność 

Skarbu Państwa, w stosunku do których wystąpiono o przekazanie na rzecz 

Gminy Biała, wskazanie granic 1 działki, a 3 działki mają zmienione   sposoby 

użytkowania, 

 zlecono rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie dokumentacji – operatów 

szacunkowych do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 

działek gruntu oraz szkiców lokali stanowiących załącznik do wniosku o 

wydanie zaświadczeń o samodzielności lokalu wydawanych  przez  starostów. 

 

Na koniec 2010 r. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty wynoszą 

143.202 zł. (hipoteki kaucyjne). 

 

5. Wpływy z czynszów – realizacja tych dochodów wyniosła 100,4%, jednak z roku na 

rok zaległości z tego tytułu rosną. Na koniec 2010 r. gmina ma gmina ma zawartych 

406 umów, w tym: 

 283 umów na najem lokali mieszkalnych, 

 76 umów na najem garaży, 

 47 umów na najem lokali użytkowych. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu wyniosły 

197.119,48zł.  Są to zaległości osób fizycznych z tytułu najmu: 

 lokali mieszkalnych – kwota 182.716,51 zł. (dotyczy 93 najemców), w tym: 

 opłata za czynsz – 147.973,81 zł. 

 opłata za media 34.742,70 zł. 

 garaży – kwota 1.062,32 zł. (dotyczy 18 najemców), 

 lokali użytkowych – kwota 13.340,65 zł. (dotyczy 19 najemców). 

 

Zaległości te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 96.792 zł., tj. o 196,5%.   
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W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja: 

 wystawiono 102 wezwania do zapłaty (w tym do 6 najemców lokali użytkowych i 4 

najemców lokali mieszkalnych zawarto klauzulę wypowiedzenia umowy najmu), 

 74 osoby zgłoszone zostały do Krajowego Rejestru Dłużników, 

 15 spraw skierowanych zostało do sądu, 

 9 spraw skierowanych zostało do egzekucji komorniczej (w przypadku 4 spraw 

komornik zawnioskował o umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na 

brak ściągalności należności). 

W wyniku wezwań do zapłaty opatrzonych klauzulą wypowiedzenia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego: 

 2 osoby dokonały spłaty większej części zaległości, pozostała część rozłożona została 

na raty, 

 1 najemca wystąpił z wnioskiem o rozłożenie całej zaległości na raty, 

 1 najemca zostanie eksmitowany – po uzyskaniu lokalu socjalnego (w II półroczu 

2011 r.). 

Ponadto w wyniku egzekucji sądowej i komorniczej trwającej od 2009 r. gmina otrzymała 

wyrok eksmisji lokatora ze wskazaniem lokalu socjalnego. Najemca nie wyraził zgody na 

wskazany lokal socjalny, w związku z tym dokonana zostanie eksmisja komornicza.  

W przypadku najemców lokali użytkowych, po upływie 2 miesięcy wypowiadane są umowy 

najmu. Jednakże po otrzymaniu  wezwania do zapłaty z zawartą klauzulą o wypowiedzeniu 

warunków umowy, zaległości są regulowane.  

 

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2010 r. dłużnicy dokonali wpłaty 

na łączna kwotę 58.970 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji sądowej w stosunku do 13 

najemców zasądzona została kwota 48.021,89 zł. 

W przeważającej grupie osoby zalegające z czynszem są bezrobotne, ewentualnie pracujące 

dorywczo, dotknięte problemami zdrowotnymi oraz rodziny wielodzietne. Stąd też 

generowane są kolejne zaległości, a prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.  

Na koniec okresu sprawozdawczego z opłatami czynszowymi zalegało 118 najemców. 

Zaległości te można podzielić na: 

1. kwoty powyżej 5.000 zł. – 12 najemców, 

2. kwoty od 2.000 zł. do 5.000 zł. – 15 najemców 

3. kwoty do 2.000 zł. – 91 najemców. 

W stosunku do zaległości wymienionych w pkt 1 i 2 prowadzona egzekucja jest 

bezskuteczna, ze względu na brak stałych dochodów najemców. Części najemców 

proponowane są rozłożenia należności na raty, co pozwala im na uzyskanie dodatków 

mieszkaniowych, a tym samym nie są generowane dalsze zaległości czynszowe. Do 

najemców, którzy nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, prowadzona 

jest eksmisja do lokali mających mniejszą powierzchnię (w miarę posiadanych lokali). Takie 

działania również powodują zmniejszanie się kwoty zaległości. 

 

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

 

Plan wykonano w 115,6, tj. na kwotę 5.200 zł., a kwotę tą pozyskano na wymianę młodzieży 

-  środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej,  

 

6. Pozostałe dochody własne  

 

W pozostałych dochodach własnych ujęte zostały m.in. dochody z tytułu: 

 opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.009,49 zł. (100,3 %), 
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 rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2009 – 122.488,00 zł. (100,0 %), 

 wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace 

publiczne – 113.703,75 zł. (97,1 %). Z Urzędem Pracy zostały zawarte 3 umowy; 

 na zatrudnienie 10 osób na okres o kwietnia do września (2 osoby wykonywały 

pracę w spółce WOD-KAN, 3 osoby w szkołach, 2 osoby wykonywały prace 

melioracyjne, a pozostałe 3 osoby wykonywały prace odpowiednio w urzędzie, 

MGOK i OPS) 

 na zatrudnienie 6 osób na okres od października do grudnia (4 osoby 

wykonywały pracę w szkołach, 1 w MGOK i 1 w urzędzie), 

Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat 

pracowników.    

 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 

zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, udostępnienie danych osobowych) – 

10.070,58 zł. (117,1 %), 

 opłat za reklamę na budynku – 2.440 zł., 

 opłat za wynajem autobusu szkolnego – 12.000 zł. (100,0 %), 

 wpłaty z usług (opłaty za operaty szacunkowe, zwrot środków za rozmowy 

telefoniczne) – 9.417,60 zł. (72,4%), 

 odsetek od środków na rachunku bankowym – 33.544,30 zł. (111,8 %), 

 wpłat z opłat cmentarnych – 5.900,00 zł. 

 wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.334,09 zł. 

 opłata adiacencka – 4.790,60 zł. W roku 2010 roku wydano 11 decyzji  z tytułu 

naliczenia opłat adiacenckich w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej dla 

nieruchomości położonych  w Białej przy ul. Kochanowskiego, Adama Asnyka i św. 

Kamila. Wszystkie opłaty zostały zapłacone. Zlecono w tym celu rzeczoznawcy 

majątkowemu  sporządzenie operatów szacunkowych  w sprawie wyliczenia  

wysokości opłaty adiacenckiej.   

 wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 2.832,00 zł. (56,6 %). Środki te przekazywane są 

na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców dokonujących 

wydobycia kruszywa, 

 opłata targowa 977 zł. (65,1 %)  

 opłat za licznik (zużycie energii przez ECO pod potrzeby kotłowni) – 16.495,08 zł. 

(110,0 %), 

 wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 165.404,56 zł. 

(118,1%), 

 wpływów z opłat za pobyt dziecka w świetlicy – 81.251,90 zł. (105,5 %),  

 pozostałych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji, sprzedaż złomu) – 20.518,00 zł. 

 dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 161.945,51 zł.(100,3 %). 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym 

rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto 

dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. 

Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy 

w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.  

Na dzień 31.12.2010 r. w gminie Biała działało 44 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym 32 punktów sprzedaży detalicznej i 12 punktów 

gastronomicznej.  

 zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 

wraz z odsetkami (zwrotów dokonują dłużnicy alimentacyjni) – 19.227,25 zł. 

 wpływów z usług opiekuńczych – 21.483,00 zł. (118,0 %), 
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 wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 47.168,89 zł., 

 wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących pace społecznie 

użyteczne – 20.109,36 zł. Urząd Pracy dofinansował 60 % kosztów świadczeń: 

 na 12 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 

4.795 godzin. 

 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 54.310,86 zł. (93,7%), 

 pozostałych opłat (odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia z lat ubiegłych) – 

11.568,11 zł. 

 

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą przede wszystkim 

zaliczek alimentacyjnych (161.242,26 zł.). W stosunku do osób zalegających toczy się 

postępowanie egzekucyjne. 

 

II.2.  Uszczuplenia dochodów 

 

          W 2010 r. 75 podatników zwróciło się z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych, w 

tym 68 osób fizycznych (wydano 3 decyzje odmowne, 6 odmowy wszczęcia postępowania, a 

1 decyzja była bezprzedmiotowa) i 7 osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz 

wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 26.066zł., w tym: 

1.  osoby prawne kwota 9.877 zł., w tym: 

 podatek od nieruchomości na kwotę 9.877 zł. 

2.  osoby fizyczne na kwotę 16.189 zł., w tym: 

 podatek rolny na kwotę 2.547 zł. 

 podatek od nieruchomości na kwotę 7.120 zł. 

 podatek od środków transportowych na kwotę 1.008 zł. 

 podatek od spadków i darowizn na kwotę 5.394 zł. 

 opłata od posiadania psów na kwotę 120 zł. 

 

O odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie podatku na raty zwróciło się 27 podatników, 

wszystkie sprawy zostały pozytywnie rozpatrzone z powodu trudnej sytuacji materialnej. Na 

koniec 2010 r. odroczono termin płatności na kwotę 5.573 zł. 

 

            W zakresie niepodatkowych należności budżetowych – czynsze w lokalach 

użytkowych i mieszkalnych udzielono ulg w: 

 umorzeniu czynszu na kwotę  2.355 zł. dla 1 najemcy lokalu mieszkalnego i 3 

najemców lokali użytkowych (umorzenie czynszu w lokalach użytkowych 

dokonano biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzaj prowadzonej 

działalności, tj. prowadzenie niepublicznego przedszkola, kaplica oraz 

świetlica), ogólnie wpłynęło 14 podań, z tego 3 rozpatrzono negatywnie, 

 umorzeniu kosztów upomnienia na kwotę 8,8 zł. (1 najemca lokalu 

mieszkalnego), 

 rozłożeniu zaległości na raty w stosunku do 24 najemców lokali mieszkalnych 

(wpłynęło 33 podań, z tego 9 wydano negatywnych),  

 odroczeniu terminu płatności w stosunku do 11 najemców (wpłynęło 18 podań, 

z tego 4 wydano negatywnie) 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i 

zwolnień w 2010 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 

Relacja do 

dochodów 

ogółem w % 

Relacja do 

dochodów 

własnych w % 

1. Skutki obniżenia górnych 

stawek podatków, w tym: 

470.597 1,6 6,1 

 Podatek od nieruchomości 416.126 x x 

 Podatek rolny --- x x 

 Podatek od środków 

transportowych 

54.471 x x 

2. Skutki udzielonych ulg i 

zwolnień (na mocy uchwał) 

55.304 0,2 0,7 

 Podatek od nieruchomości 55.304 x x 

3. Skutki decyzji wydanych 

przez organ podatkowy – 

umorzenia  

26.066 0,1 0,3 

 Podatek od nieruchomości 16.997 x x 

 Podatek rolny 2.547 x x 

 Podatek leśny --- x x 

 Podatek od środków 

transportowych 

1.008 x x 

 Podatek od spadków i 

darowizn 

5.394   

 Opłata od posiadania psów 120   

4. Skutki decyzji wydanych 

przez organ podatkowy – 

odroczenia terminu płatności 

5.573 0,02 0,08 

 Podatek od nieruchomości 526 x x 

 Podatek rolny 5.038 x x 

 Podatek leśny 9   

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów 

służących produkcji rolnej) wyniosły 59.840 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 20 

podatników (w tym 7 decyzji wydanych w roku 2010, pozostałe dotyczą decyzji wydanych w 

latach wcześniejszych). 

Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 55.075 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 

152 rolników, w tym w 46 decyzji wydanych zostało w 2010 r.  

 

II.3.  Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. 

 

Wyszczególnienie Stan zaległości na 

dzień 31.12.2009 r. 

Stan zaległości na 

dzień 31.12.2010 r. 

wzrost 

Ogółem 413.521 561.489 147.968 

w tym: podatkowe 127.018 124.598 - 2.420 

 

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych 

przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 

2010r. przedstawia załącznik nr 3. 
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Dane na temat zaległości przedstawiono przy okazji omawiania wykonania poszczególnych 

podatków i opłat w dziale II.1 i w dziale II.2. 

 

        Od 2006 r. pojawiła się w budżecie gminna nowa kategoria należności, co wiąże się z 

potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich 

zwroty zaliczek alimentacyjnych – stosowanie do postanowień art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, 

poz. 732 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu 

wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej 

o 5%. Środki te w wysokości 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny 

gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Wg stanu na dzień 31 

grudnia 2010 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 233.816,32 zł., natomiast 

kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 96.899,69 zł. W ciągu 2010 r. tytułem 

zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wpłynęło 8.665,40 zł., z czego na rachunek 

opolskiego urzędu wojewódzkiego odprowadzono 50% zainkasowanej kwoty. Czynności 

związane z całością zagadnień związanych z ustaleniem, wypłatą i windykacją wykonuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Od 1 października 2008 r. zaliczkę alimentacyjną zastąpiło świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego jako nowy rodzaj wsparcia dla osób nie otrzymujących alimentów. Pomoc 

wypłacana jest również przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procedurze uczestniczy 

komornik, który musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów. W 2010 r. udało się 

ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 20.627,47 zł., z czego 60% oddano budżetowi 

państwa, po 20% otrzymali gmina dłużnika i gmina, która dokonała ściągnięcia. Kwota 

zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 26.770,90zł. 

Przepisy dotyczące świadczenia z funduszu znajdują się w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). 

 

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2010 r. polegały na doręczeniu 449 

upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 106 upomnień dotyczących zapłaty 

zaległości innych niż podatkowe (zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych, 

użytkowych, sprzedaży mienia na raty oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych). 

Ponadto w stosunku do zaległości podatkowych wystawionych zostało 180 tytułów 

wykonawczych. 

Komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 23.236,28 zł. zaległości podatkowych od 

dłużników, z tytułu: 

 podatku od nieruchomości na kwotę 16.621,78 zł. 

 podatku rolnego na kwotę 3.563,50 zł. 

 podatku leśnego na kwotę 9,00 zł. 

 podatku od środków transportowych na kwotę 2.922,00 zł. 

 opłaty od posiadania psów na kwotę 120,00 zł. 

 

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach 

budżetowych - skierowano sprawę na drogę sądową. Sprawy te dotyczą 17 osób, którzy 

zalegają z płatnościami z tytułu: 

 opłat za wykonanie przyłączy wodociągowych (w 2010 r. sąd wystawił w stosunku do 

tych osób wezwanie do zapłaty oraz skierował sprawę do egzekucji komorniczej), 

 opłat za czynsze w lokalach mieszkalnych.  

 

Działania powyższe pozytywnie skutkują na ściągalność zaległych należności. Zwiększenie 

kwoty zaległości, zwłaszcza niepodatkowych, spowodowane zostały przede wszystkim przez 
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wypłacenie funduszu alimentacyjnego oraz opłat czynszowych, które trudne są do 

wyegzekwowania. Zaległości w należnościach podatkowych zostaną w wyniku prowadzonej 

egzekucji ściągnięte w 2011 r.  

 

II.4.  Dotacje celowe 

 

Z zaplanowanej na 2010 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 4.531.960 zł. Gmina 

Biała otrzymała 4.379.525 zł., tj. 96,6%. Dotacje te stanowiły 14,7% planowanych dochodów 

gminy ogółem. 

 

Dotacje otrzymano z następujących źródeł: 

 

1)   z budżetu państwa  

Lp. Treść Plan Wykonanie Struktura 

wykonania 

1. dotacja na zadania zlecone; w tym na: 2.790.976 2.749.336,67 98,5 

 - zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

dla rolników, 

- administrację publiczną 

- spis rolny 

- opiekę społeczną 

- stały rejestr wyborców,  

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskie, wybory Burmistrza i rady 

- obronę narodową  

885.226 

 

 

97.290 

17.222 

1.642.567 

1.889 

146.282 

 

500 

885.225,38 

 

 

97.290,00 

15.810,87 

1.639.178,43 

1.889,00 

109.442,99 

 

500,00 

100,0 

 

 

100,0 

91,8 

99,8 

 100,0 

74,8 

 

100,0 

2. dotacja na zadania własne; w tym: 683.108 619.071,66 90,6 

 - realizacja wieloletniego programu 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania uczniów w szkołach” 

- na świadczenia społeczne  

- utrzymanie ośrodka pomocy 

społecznej 

- stypendia socjalne dla uczniów 

- realizacja programu pomocy 

uczniom „Wyprawka szkolna” 

- realizacja programu wspierania 

organów prowadzących w 

zapewnieniu warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I-III 

szkół podstawowych „Radosna 

Szkoła”  

- przygotowanie egzaminu na awans 

zawodowy nauczycieli 

 

102.000 

 

 

266.485 

171.631 

 

104.816 

14.536 

 

23.112 

 

 

 

 

 

528 

102.000,00 

 

 

266.436,50 

171.631,00 

 

48.067,20 

7.297,16 

 

23.111,80 

 

 

 

 

 

528,00 

100,0 

 

 

99,9 

100,0 

 

45,9 

50,2 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

przedstawia załącznik nr 4. 
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2)   od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień  z Gminy 

Korfantów – kwota 60.767,34 zł., stanowi 97,2% planu, dotacja ta została przekazana jako 

zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do oddziału 

przedszkolnego w Grabinie. Zwrot dotacji dotyczy roku 2010r., rata za miesiąc grudzień 

upływa w styczniu 2011 r. stąd niepełne wykonanie planu.  

 

3)   dotacje ze środków UE w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę   

       950.349 zł.  

 

Lp. Treść Plan Wykonanie Struktura 

wykonania 

1. Dotacja rozwojowa 995.335 950.349,31 95,5 

 „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a 

mama w pracy - I”  

318.409 313.137,68 98,4 

 „Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji 

mieszkańców” 

47.100 47.010,41 99,8 

 „Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych” 

98.900 98.900,00 100,0 

 „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości 

młodego człowieka” 

163.774 161.932,65 98,9 

 „Aktywni strażacy – bezpieczni 

mieszkańcy” 

29.850 28.859,04 96,7 

 „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a 

mama w pracy - II” 

230.560 218.988,94 95,0 

 „Program zajęć dodatkowych wspierających 

rozwój kompetencji kluczowych szkół 

gimnazjalnych województwa opolskiego w 

roku szkolnym 2010/2011”   

106.742 81.520,59 76,4 

 

4)   dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji  

 

a) z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia i 

budową chodników w relacji Olbrachcice-Solec na kwotę 654.599,24 zł., co stanowi 

100%planu, 

 

b) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Lp. Treść Plan Wykonanie Struktura 

wykonania 

1. dotacja z funduszy celowych na 

dofinansowanie inwestycji 

189.600 189.600 100,0 

  budowa drogi w Laskowcu 

 budowa drogi w Brzeźnicy 

 

97.000 

92.600 

97.000 

92.600 

100,0 

100,0 
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c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

przebudowę kotłowni centralnego ogrzewania na paliwo stałe – pelety na kwotę 

50.000 zł., co stanowi 100% planu, 

d) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  Ministerstwo Sportu i Turystyki) na budowę 

hali sportowej wraz z kotłownią w Łączniku – 562.600 zł. Jest to druga transza 

udzielona proporcjonalnie do wydatkowanych środków. 

e) z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-

2013 na remont i wyposażenie zabytkowej sali widowiskowo-konferencyjnej w 

Urzędzie Miejskim w Białej na kwotę 654.421,92 zł., co stanowi 80,6% planu. 

Pozostała cześć dotacji przekazana zostanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o 

płatność złożonym do instytucji zarządzającej w grudniu 2010 r.  

f) ponadto w planie dochodów ujęta została kwota 50.000 zł., którą gmina chciała 

pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę 

windy w obiektach szkolnych na ul.Tysiąclecia w Białej. Wniosek nie został 

rozpatrzony w 2010 r. 

 

 

       W 2010 r. Gmina Biała pozyskała ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych 

kwotę 4.122.174 zł., co wynika z następujących umów: 

1.  Środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3.227.974 zł. 

a) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Białej (ul.Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta)” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 646.150 zł. 

b) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku 

przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 na kwotę 425.000 zł. 

c) umowa o przyznanie pomocy na remont i wyposażenie zabytkowej sali widowiskowo-

konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Białej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na kwotę 812.283 zł.  

d) umowa o przyznanie pomocy na remont budynku centrum aktywności wiejskiej w 

Solcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kowtę 

37.275 zł. 

e) umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki – 1.307.266 zł. 

2. Środki krajowe na kwotę 894.200 zł.: 

a) umowa o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowościach 

Laskowiec i Brzeźnica – środki z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na kwotę 

189.600zł. 

b) umowa o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia i 

budową chodników w relacji Olbrachcice – Solec w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 na kwotę 654.600 zł. 

c) umowa dotacji na przebudowę kotłowni centralnego ogrzewania na paliwo stałe z 

Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

kwotę 50.000 zł. 

 

W związku z tym, iż realizacja niektórych zadań przypada również na 2011 r. – w 2010 r. do 

budżetu gminy Biała wpłynęła kwota 1.844.371 zł. 



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. 26 

Ponadto gmina uzyskała pożyczkę w kwocie 193.800 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w 

Białej (ul.Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta), po uzyskaniu efektu 

ekologicznego i spłacie części pożyczki można ubiegać się o jej częściowe umorzenie. 

 

 

II.5.  Subwencje ogólne z budżetu państwa  

 

       Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2010 r. wynosi 15.119.011 zł. i stanowi 50,8% 

zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części: 

 oświatowej w kwocie 9.731.276 zł. ustanowionej w kwocie wyższej o 6,9% od 

otrzymanej w 2008 r. W kwocie tej mieści się również 27.342 zł, które gmina 

pozyskała w ramach utworzonej rezerwy na odprawy dla nauczycieli, 

 wyrównawczej w kwocie 5.359.224 zł. również wyższej od ubiegłorocznej o 

0,7%, 

 równoważącej w wysokości 28.511 zł. niższej o kwotę 9.012 zł. od ubiegłorocznej 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 64,4% subwencji ogólnej oraz 32,7% 

wykonanych dochodów ogółem gminy. 

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów 

wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2009/2010 oraz 

dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. 

 

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 35,6 % subwencji ogólnej i 

18,1% wykonanych dochodów ogółem gminy. 

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę 

stosownie do decyzji jej organu stanowiącego. 

 

III.   WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 

 

III. 1.   Dane ogólne 

 

      Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 

33.605.862,39zł., co stanowi 93,5% planowanych wydatków gminy na 2010 r. Porównując 

kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 6.064.754 zł. 

czyli o 22%. 

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 78,8% i wynosi 

26.475.844 zł. 

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 92,9% zakładanego planu, tj., na kwotę 

7.130.018zł., a stanowią one 21,2% w strukturze ogólnych wydatków. 

 

Lp. Wyszczególnienie  Plan (w zł.) Wykonanie  

(w zł) 

Stopień 

wykonania (%) 
1 2 3 4 5 

1.  Zadania własne, w tym: 33.136.065 30.856.225,72 93,1 

 wydatki bieżące 25.461.230 23.726.207,43 93,2 

 wydatki majątkowe 7.674.835 7.130.018,29 92,9 

2. Zadania zlecone, w tym: 2.790.976 2.749.636,67 98,5 

 wydatki bieżące 2.790.976 2.749.636,67 98,5 

Razem 35.927.041 33.605.862,39 93,5 



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. 27 

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg grup wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 5 

wydatki na zadania zlecone. 

 

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne gminy w 2010 r. 
 

Wyszczególnienie Plan po 

zmianach (zł) 

Wykonanie  

(zł) 

Wskaźnik 

%  

Struktura 

w budżecie 
1 2 3 4 5 

I. Urząd Miejski w Białej 20.254.024 18.325.049,23 90,5 54,5 

1. wynagrodzenia i pochodne 2.434.855 2.224.744,84 91,4 12,1 
     w tym: na zadania zlecone 130.676 130.178,63 99,6 5,9 

                 na prace publiczne 135.579 130.562,80 96,3 5,9 

                 na umowy zlecenia 175.982 155.685,25 88,5 7,0 

2. obsługa długu 100.000 81.984,74 82,0 0,5 

3. dotacje  2.236.495 2.227.539,28 99,6 12,2 

3. wydatki na realizację  

   programów z UE 

1.007.899 905.616,19 89,9 4,9 

4. pozostałe wydatki bieżące 6.799.940 5.755.145,89 84,6 31,4 

5. inwestycje 7.674.835 7.130.018,29 92,9 38,9 

II. Biuro Obsługi Szkół  

     Samorządowych oraz   

     placówki oświatowe  

 

 

12.389.523 

 

12.121.759,72 

 

 

 

97,8 

 

36,1 

1. wynagrodzenia i pochodne 9.202.876 9.051.438,97 98,4 74,7 

2. dodatki mieszkaniowe 447.387 442.096,10 98,8 3,6 

3. odpis na zakładowy fundusz  

    świadczeń socjalnych  

501.979 501.979,00 100,0 4,1 

4. pozostałe wydatki bieżące 2.237.281 2.126.245,65 95,0 17,6 

III. Ośrodek Pomocy  

       Społecznej 

 

 

3.283.494 

 

3.159.053,44 

 

96,2 

 

9,4 

1. wynagrodzenia i pochodne 669.023 616.365,79 92,1 19,5 
      w tym: zadania zlecone 46.131 46.129,66 100,0 7,5 

2. świadczenia społeczne 2.246.993 2.185.492,76 97,3 69,2 
      w tym: zadania zlecone 1.589.199 1.586.114,31 99,8 72,6 

3. pozostałe wydatki bieżące 367.478 357.194,89 97,2 11,3 

Razem  35.927.041 33.605.862,39 92,5 100,0 

 

 

III. 2  Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 

 
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 5.000,00 zł. 

środki przeznaczono na przebudowę sieci wodociągowej na terenie miasta. 

 

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 29.816,93 zł., tj. 85,2% planu rocznego. Środki 

przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2 % od zrealizowanych 

wpływów z podatku rolnego pobranego w 2010 r.  
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Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.028.184,45 zł., tj. 99,5 % planu 

rocznego.  

 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Stopień 

wykonania 

planu 

1. Zadania zlecone 

 wydatki bieżące; w tym: 

- wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 

885.226 

885.226 

8.247 

885.225,38 

885.225,38 

8.245,63 

100,0 

100,0 

100,0 

2. Zadania własne 

 wydatki bieżące 

148.000 

148.000 

142.959,07 

142.959,07 

96,6 

96,6 

Razem 1.033.226 1.028.184,45 99,5 

 

W ramach zadań zleconych wypłacony został zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie 

oleju napędowego. Zapotrzebowanie na te środki złożone zostały do Wojewody Opolskiego, a 

ich realizacja nastąpiła po ich otrzymaniu od dysponenta. Środki wydatkowane zostały na: 

 zwroty rolnikom części akcyzy – 867.868,02 zł. 

 koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi 

pocztowe) – 17.357,36 zł. 

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano na: 

 składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 128.211,00 zł.; w tym 

o udział na zadania inwestycyjne – 35.040 zł. 

o opłata za przesył wody – 53.500  zł. 

o opłata za koszt energii na przepompowni – 13.482 zł.  

o podniesiona składka ze względu na podatek od nieruchomości – 26.189 zł. 

 nagrody w konkursach, przewóz korony dożynkowej – 6.540,90 zł. 

 opłaty za bezpańskie psy ( schronisko, przewóz ) – 8.207,17 zł. 

 

Dział 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Stopień 

wykonania 

planu 

Ogółem 3.115.354 2.978.801,66 95,6 

z tego    

Wydatki bieżące 1.046.854 963.841,84 92,1 

Wydatki majątkowe 2.068.500 2.014.959,82 99,8 

 

 

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – środki w kwocie 50.000 zł. nie zostały 

wykorzystane. Planowana do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Prudniku droga Biała-

Śmicz nie została wykonana.  

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 2.228.776,51 zł. tj. 96,5 % planu 

rocznego, w tym: 

 wydatki bieżące – 915.672,83 zł. (91,9%), 

 wydatki majątkowe – 1.313.103,68 zł. (100%). 
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Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na: 

 utrzymanie dróg zimą (odśnieżanie, posypywanie) – 291.201,75 zł. 

 zakup znaków drogowych oraz ich montaż, czyszczenie znaków  – 14.876,48 zł. 

 remont cząstkowy dróg na terenie gminy Biała – 229.151,35 zł.  

 remont nawierzchni oraz ułożenie chodnika na Placu Zamkowym – 25.999,75 zł. 

 przebudowa chodnika na Starym Mieście – 60.610,00 zł. 

 zakup kostki brukowej, obrzeży, cementu na remontów chodników (Biała, ulice: 

Kościuszki, Opolska, Wałowa) – 6.761,25 zł. 

 zakup ławek na rynek – 3.318,40 zł. 

 zakup przystanku autobusowego na rynek wraz z montażem – 6.215,26 zł. 

 zakup kamienia wraz z transportem na remont dróg oraz ich bieżące utrzymanie - 

miasto Biała – 19.938,95 zł. 

 remont dróg miejskich – 4.534,22 zł. 

 naprawa mostu w Białej na ul. Nyskiej – 8.700,00 zł. 

 wykonanie robót wokół pomników na rynku – 16.105,60 zł. 

 zakup farby oraz malowanie pasów i oznakowania poziomego – 2.100,79 zł. 

 wymiana kratek ściekowych w Białej (ulice: Prudnicka, Krótka, Góra Wolności) 

oraz naprawa kanalizacji burzowej na Starym Mieście – 8.100,00 zł. 

 utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania 

dróg polnych, remonty chodników – 139.002,47 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 74.154,11 zł. 

 wydatki na Place Zabaw – 2.217,25 zł. 

 transport i montaż choinek – 1.750,00 zł. 

 opłaty za wypisy i wyrysy, opłaty notarialne – 935,20 zł. 

 

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.313.103,68 zł. 

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków 

dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz zestawienie wydatków inwestycyjnych 

umieszczono w załączniku nr 7. 

 

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie –  750.025,15 zł., tj. 99,4 % planu 

rocznego; w tym: 

 wydatki bieżące – 48.169,01 zł., tj. 92,3% planu, 

 wydatki inwestycyjne 701.856,14 zł., tj. 99,6 % planu. 

 

W ramach wydatków bieżących zakupiono kamienia na remont dróg miejskich wraz z 

transportem. 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania. 
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Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w 

latach 2004-2010
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Dział 700 – GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 
 

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 

2.354.583,11 zł., tj. 86,8 % planu rocznego, w tym: 

 wydatki bieżące – 1.280.891,08 zł, tj. 89,3 % planu, 

 wydatki majątkowe – 1.073.692,03 zł., tj. 84,0 % planu. 

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują: 

1. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na kwotę 620.050,95 zł., w 

tym: 

1) Remonty lokali mieszkalnych na kwotę 37.575,70 zł.:  

 w Białej, ul. Wałowa 6 – 25.075, 79 zł 

 w Białej, ul. Wałowa 1 – 7.199,91 zł 

 w Białej, ul. Prudnicka 8 – 5.300,00 zł 

2) wymiana okna Chrzelice 15 – 1.163,80 zł 

3) montaż okien wraz z przebudową nadproży okiennych Rynek 16 – 4.754,03 zł 

4) zakup i montaż okien 1-go Maja 16, Armii Ludowej 1– 6.245,15 zł 

5) wymiana okien Rynek 28 – 7.292,03 zł 

6) remont drzwi Wałowa 6 – 903,26 zł 

7) rozbiórka i przebudowa pieca pokojowego Szkolna 2 – 3.000,00 zł 

8) rozbiórka i przebudowa pieca pokojowego Wałowa 1 – 2.000,00 zł 
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9) rozbiórka i przebudowa pieca pokojowego Prudnicka 12 – 3.000,00 zł 

10) rozbiórka i przebudowa pieca pokojowego Prudnicka 10 – 2.800,00 zł 

11) rozbiórka i przebudowa pieca pokojowego Wałowa 6 – 2.800,00 zł 

12) wykonanie pomieszczenia WC Kościuszki 24/2 – 5.000,00 zł 

13) wykonanie szamba Prężyna 24 – 3.135,06 zł 

14) wykonanie łazienki Prężyna 24 – 22.414,15 zł 

15) naprawa kominów Prudnicka 25 – 2.799,67 zł 

16) remont dachu i komina Armii Ludowej 1 – 14.638,46 zł 

17) remont dachu Gostomia 82D – 15.596,83 zł 

18) remont dachu Kolnowice 14 – 982,88 zł 

19) wykonanie nowego pokrycia dachowego 1-go Maja 14 – 2.705,66 zł 

20) wykonanie nowej instalacji elektrycznej Szkolna 7 – 4.350,00 zł 

21) remont stropu w budynku przy ul. 1-go Maja 34 – 4.875,20 zł 

22) remont stropu w budynku przy ul. 1 -go Maja 14 – 5.787,76 zł 

23) usunięcie awarii pieca CO Składowa 1 – 3.199,50 zł 

24) usunięcie awarii pieca CO Nyska 36 – 3.856,93 zł 

25) remont przewodów dymowych Składowa 1 – 1.920,58 zł 

26) zszycie ścian w lokalu mieszkalnym Kilińskiego 24/3 – 1.417,78 zł 

27) remont ściany nośnej Wałowa 3 – 11.499,58 zł 

28) roboty budowlane Kościuszki 30 – 16.669,89  

29) zabezpieczenie fundamentów Rynek 23 – 5.300,00 zł 

30) wymiana krokwi Kościuszki 28 – 4.500,00 zł 

31) pełnienie nadzoru inwestorskiego-podział lokalu Rynek 28 – 7.564,00 zł 

32) opracowanie dokumentacji projektowej- Kościuszki 16 – 3.660,00 zł 

33) opracowanie projektu na boksy garażowe – 15.250,00 zł 

34) ekspertyza budynku przy ul. 1-go Maja 36 – 3.098,80 zł 

35) opłata przyłączenia sieci energetycznej Kościuszki 26,28 – 4.844,89 zł 

36) usunięcie awarii instalacji wodnej Opolska 12 – 2.466,53 zł 

37) usunięcie awarii kanalizacji Armii Ludowej 1 – 4.285,70 zł 

38) remont instalacji wodnej Wałowa 3 – 1.934,44 zł 

39) montaż wkładu kominowego 1-go Maja 16 – 1.952,75 zł 

40) deratyzacja budynków komunalnych – 1.161,44 zł 

41) przebudowa instalacji wodociągowej 1-go Maja 32 – 2.500,00 zł 

42) wykonanie studzienki Wałowa 6 – 6.500,00 zł 

43) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Kościuszki 20-22 – 8.000,00 zł 

44) wykonanie instalacji elektrycznej 1-go Maja 48 – 1.175,75 zł 

45) przebudowa sieci wodociągowej wraz z montażem wodomierzy w budynkach 

komunalnych – 49.000,01 zł 

46) wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i 

CO w budynkach komunalnych – 32.208,00 zł 

47) bieżąca obsługa techniczna budynków oraz mieszkań komunalnych w zakresie 

prawidłowej eksploatacji części konstrukcyjno – budowlanej, sieci wodno – 

kanalizacyjnej, sieci centralnego ogrzewania i sieci elektrycznej oraz usuwanie awarii 

– 272.264,74 zł.  

2. Opłaty stałe na kwotę 660.840,13 zł., w tym: 

1) opłaty za zarząd – 27.275,60 zł. 

2) opłaty za centralne ogrzewanie, energię i wodę – 239.239,89 zł 

3) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 173.298,80 zł. 
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4) opłata za usługi kominiarskie – 23.085,13 zł. 

5) podatek od nieruchomości – 12.018,00 zł. 

6) podatek VAT – 62.568,00 zł. 

7) składka na fundusz remontowy – 58.677,18 zł. 

8) wynagrodzenia inspektora nadzoru – 30.744,00 zł. 

9) pozostałe opłaty ( bankowe, komornicze ) – 4.244,49 zł. 

10) ubezpieczenie mienia – 29.689,04 zł. 

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 1.073.692,03 zł., co stanowi 84% planu. Opis 

wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania. 

 

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 
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Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 76.046,59 zł., tj. 

15,4% planu rocznego, w tym: 

 wydatki bieżące – 68.546,59 zł. (14,1%), 

 wydatki inwestycyjne 7.500,00 zł. (100%). 

Niskie wykonanie spowodowane jest ujęciem po stronie planu kwoty 403.000 zł. stanowiącej 

zabezpieczenia pokrycia wierzytelności otrzymanej w spadku nieruchomości. 

 

Środki w wysokości 68.546,59 zł. na zadania bieżące przeznaczono na:  

 sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 2.559,60 zł. 

 wycena działek, lokali, podział działek (Śmicz, Biała, Prężyna, Mokra) – 

46.827,00 zł. 

 opłata za koszty notarialne ( za sporządzenia aktów notarialnych ) – 6.013,62 zł. 

 opłata za prowadzenie sprawy związanej z otrzymanym spadkiem – 3.660,00 zł. 

 opłaty sądowe – 4.253,17 zł. zł.  

 ogłoszenia o przetargach – 3.733,20 zł. 

 opłata za odszkodowanie – 1.500,00 zł. 

 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania. 

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 141.710,19 zł., tj. 

90,0% planu rocznego. Z tego kwota 5.978 zł. dotyczy wydatków niewygasających 

przeznaczonych na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik. 

 

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 135.732,19 zł. wykorzystano na: 

 decyzje o warunkach zabudowy – 16.531,00 zł. 

 sporządzenie map do planistyki – lokalizacja wiatraków – 172,50 zł. 

 aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik (zadanie rozpoczęte 

w 2009 r.) – 53.802,00 zł. 

 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego  pod fermy wiatrowe – 

63.684,00 zł. 

 pozostałe ( ogłoszenia ) – 1.542,69 zł. 
 

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 52.627,95 zł., tj. 95,7 % planu rocznego. 

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Białej, w tym: 

 wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 16.393,04 zł. 

 odśnieżanie cmentarza – 3.445,40 zł. 

 oczyszczanie cmentarza – 10.507,40 zł. 

 koszenie trawy, przycinka drzew – 11.235,00 zł. 

 opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.666,68 zł. 

 zużycie wody – 380,43 zł. 
Wpływy z opłat w 2010 r. wyniosły 5.900 zł. 

 

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 133.450,55 zł., tj. 94,9 % planu 

rocznego, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót 

publicznych – 130.562,80 zł. 

 na zakup narzędzi, sprzętu – 2.887,75 zł.  
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W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było: 

 od m-ca kwietnia do m-ca września – 10 pracowników (1 pracownik wykonywał prace 

na urzędzie, 1 pracownik wykonywał prace porządkowe w OPS, 3 pracowników 

wykonywało prace remontowe w szkołach, 1 pracownik wykonywał prace w MGOK, 

2 pracowników przekazano do spółki Wodociągi, 2 pracowników wykonywało prace 

porządkowe na rowach melioracyjnych), 

 od m-ca od października do m-ca grudnia zatrudnionych było kolejnych 6 

pracowników, z tego 4 osoby wykonywały prace remontowe w szkołach, 1 osoba 

wykonywała prace porządkowe w MGOK i 1 osoba w urzędzie. 

Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat 

pracowników.  

Udział środków z Urzędu Pracy do łącznych wydatków 
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Dział 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

W 2010 r. wydatkowano kwotę 2.891.439,16 zł., co stanowi 88,1 % planu rocznego, w tym 

zadania zlecone finansowane z dotacji – 97.290,00 zł. (100,0 % wykonania planu rocznego), a 

wydatki inwestycyjne – 226.357,02 zł. (65,9 % planu rocznego). 

 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę  2.487.745,12 zł. stanowiły: 

 wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od 

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.894.231,11 zł. ( 91,6 % ), 

 diety sołtysów za udział w sesji – 28.052,10 zł. 

 składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 

42.348,00zł. 

 usługi pocztowe – 43.282,31 zł. 

 usługi telefoniczne – 21.692,15 zł.,  

 zakup części komputerowych, konserwacje urządzeń – 6.247,40 zł. 

 remonty pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia, wykonanie 

okresowych pomiarów elektrycznych (w tym remont pomieszczenia kasy, 

przebudowa pionu kanalizacji, zakup wyposażenia toalet ) – 86.292,87 zł.   

 zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, 

artykułów spożywczych, odzieży roboczej – 88.933,64 zł. 

 obsługa informatyczna, zakup licencji do oprogramowania, abonamenty – 

84.626,45 zł. 
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 szkolenia pracowników – 21.226,00 zł. 

 delegacje służbowe pracowników – 26.504,09 zł. 

 opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę – 65.098,16 zł. 

 wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie budynku ( m.in. wywóz nieczystości, 

usuwanie sopli) –5.179,20 zł. 

 pozostałe usługi ( badania okresowe, dopłaty do okularów, wykonanie kontroli, 

oprawa dzienników ustaw, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie ) – 

23.148,53 zł. 

 odpis na ZFŚS – 50.883,11 zł. 

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 226.357,02 zł. Zestawienie wydatków  

inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania. 

 

Rozdz. 75022 – Rady gmin 

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 96.426,20 zł., tj. 

87,7% planu, w tym: 

 diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (8 posiedzeń sesji) 

– 91.310,95 zł. 

 zakup artykułów spożywczych – 5.115,25 zł. 

 

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 15.810,87 zł. tj. 91,8% planu, a 

wydatki przeznaczone zostały na: 

 dodatki spisowe dla zastępców gminnych komisarzy – 12.116,92 zł. 

 aktualizację gospodarstw – 2.893,95 zł.  

 wydatki rzeczowe( materiały biurowe, delegacje służbowe) – 800,00 zł. 

 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 65.099,95 zł. tj. 78,9 % planu rocznego, 

a wydatki związane były z: 

 zakup nagród (olimpijczyk) – 3.802,92 zł. 

 zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami 

gmin partnerskich oraz kwiatów – 5.488,17 zł. 

 przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia pożycia małżeńskiego – 3.154,31 zł. 

 zakup materiałów promocyjnych (długopisy, zestawy do pisania, kubki, czapeczki, 

portfele, książki) – 5.933,56 zł. 

 wykonanie kalendarza Łącznika (odnowa wsi) – 1.000,00 zł. 

 opracowanie zagospodarowania rynku – 11.700,00 zł. 

 dofinansowanie imprezy „Piknik Joannicki” w Solcu – 715,34 zł. 

 koszty związane z przygotowaniem wniosku do POKL – 5.124,00 zł. 

 partycypacja w kosztach związanych z otwarciem wiejskiego centrum w Pogórzu – 

560,00 zł. 

 zakup tablic (przy pomniku Św. Nepomucena, banery promocyjne) – 1.549,40 zł. 

 przyjęcie gminy z Marienheide – 5.082,71 zł. 

 opłaty za konferencje , wizyty studyjne – 1.300,00 zł. 

 tłumaczenia wniosków – 494,98 zł. 

 zakup poczęstunku na prelekcję historyczną w Ligocie – 191,60 zł. 

 ogłoszenia prasowe – 1.583,56 zł. 
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 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 679,90 zł. 

 składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na 

kwotę 16.739,50 zł., w tym na rzecz: 

o stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Korfantów – 11.060,00 zł. 

o Euroregionu Pradziad – 5.679,50 zł. 

 

Dział 751 -  URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  

SĄDOWNICTWA 

 

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa – wykonanie 1.889 zł., tj. 100,0 % planu rocznego. 

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana 

kwota obejmuje aktualizację 9.041 pozycji rejestru. 

 

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej – wykonanie 66.832,00 zł., tj. 

96,8 % planu rocznego. Środki przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów. 

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie– wykonanie 42.610,99 zł., tj. 55,2 % planu rocznego. Środki przeznaczone na 

zorganizowanie i przeprowadzenie I tury wyborów. 

 

Dział 752 – OBRONA  NARODOWA 

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 500 zł., tj. 100,0 % planu 

rocznego. Poniesione wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony 

dla pracowników urzędu. 

 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  

PRZECIWPOŻAROWA 
 

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji – środki w wysokości 3.000,00 zł. przekazane 

zostały na zwiększenie patrolu policyjnego na terenie gminy Biała. 

 

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 

zakupu wozu strażackiego, środki w wysokości 50.000,00 zł. zostały przekazane w formie 

dotacji, rozliczone zgodnie z umową. 

 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 281.543,49 zł., tj. 95,2 % planu 

rocznego. 

Wydatki budżetowe ponoszone prze gminę związane były z podstawową działalnością 

jednostek OSP w zakresie utrzymania w gotowości bojowej strażaków – ochotników, 

obiektów i przeciwpożarowego sprzętu specjalistycznego. Środki przeznaczono na: 

 ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 31.829,49 zł. 

 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi komendanta OSP – 2.503,56zł.  
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 zakup części samochodowych – 9.224,42 zł., 

 wyposażenie remiz w sprzęt – 19.072,02 zł. 

 zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych – 

35.948,21zł. 

 nagrody w turniejach p.poż. oraz artykuły spożywcze – 3.253,73 zł. 

 zakup paliwa –14.774,94 zł. 

 naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 8.681,62 zł. 

 zakup ubrań strażackich – 4.969,80 zł. 

 opłata za energię i zużycie wody – 49.336,49 zł.  

 opłata za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie – 2.047,74 zł. 

 ubezpieczenia  OC, NW, autocasco – 9.193,00 zł.     

 pozostałe (wywóz nieczystości, zakup worków, preparatu do zwalczania owadów, 

taśmy ) – 2.771,00 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 62.693,85 zł. 

 realizacja projektu „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy” – 25.243,62 zł. 

 

Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach umieszczono w załączniku nr 7. 

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych – 

wykonanie 45.383,48 zł., tj. 67,7 %. 

Wydatki wyminie niżej związane były z działaniami urzędu w zakresie ustalania, poboru i 

egzekucji podatków, należały do nich: 

 wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków – 39.094,00 zł. 

 zakup druków i materiałów biurowych – 865,60 zł. 

 przesyłki listowe, prowizje bankowe – 5.044,62 zł. 

 koszty egzekucyjne, komornicze – 379,26 zł. 

 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego – wykonanie 81.984,74 zł., tj. 82,0 % planu rocznego. Wydatki 

przeznaczone zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

 

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa w kwocie 2.000 zł. 

zabezpieczona w budżecie gminy dla potrzeb zarządzania kryzysowego nie została w ciągu 

2010 r. uruchomiana. 
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Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie  

Stopień 

wykonania 

planu  

    

Ogółem 16.487.102 16.016.533,67 97,2 

wydatki bieżące 13.845.602 13.512.709,81 97,6 

wydatki majątkowe 2.641.500 2.503.823,86 94,8 

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie  

Stopień 

wykonania 

planu  

    

Ogółem 382.116 311.697,53 81,6 

wydatki bieżące 382.116 311.697,53 81,6 

 

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną 

gminy Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Od miesiąca września 2010 r. 

realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów przyjął Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801, 853 i 854) wyniosły w 

2010r. 13.824.407 zł., to jest 97,2% planu, z czego 70,4 % zostało pokrytych z subwencji 

oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i środków unijnych.  

Realizacja budżetu oświaty w analizowanym okresie w zależności od rodzaju placówki  

przedstawia się następująco: 

 

 

Rozdział 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Stopień 

wykonania 

planu 

80101 Szkoły podstawowe, w tym: 9.380.975 9.206.868,40 98,2 

    -   wydatki realizowane ze środków europejskich 263.342 251.066,39 95,3 

    -   wydatki majątkowe  2.489.000 2.487.791,86 99,9 

80103 Oddziały przedszkolne w  

           szkołach podstawowych  

192.051 187.305,99 97,5 

80104 Przedszkola 2.534.180 2.444.752,30 96,5 

    -   wydatki realizowane ze środków europejskich 557.865 500.775,18 89,8 

80110 Gimnazja 2.857.412 2.829.024,56 99,0 

    -   wydatki majątkowe 2.500 2.500,00 100,0 
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80113 Dowożenie uczniów do szkół 382.000 380.236,03 99,5 

80114 Zespoły ekonomiczno –  

           administracyjne szkół 

606.922 603.610,34 99,5 

80146 Dokształcanie i doskonalenie  

           nauczycieli 

39.227 34.559,71 88,1 

80148 Stołówki szkolne 263.240 241.851,84 91,9 

80195 Pozostała działalność 231.095 88.324,50 38,2 

    -   wydatki majątkowe 150.000 13.532,00 9,0 

Ogółem 16.487.102 16.016.533,67 97,2 

 

 

Na realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano: 

Rozdział Plan Wykonanie % 

85401 Świetlice szkolne 241.641 237.624,37 98,3 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 139.352 73.736,16 52,9 

85446 Dokształcanie i doskonalenie  

           nauczycieli 

1.123 337 30,0 

Ogółem 382.116 311.697,53 81,6 

 

 

Wydatki na stypendia szkole pokryte zostały z: 

 dotacji z budżetu państwa w kwocie 48.067,20 zł. 

 ze środków własnych 18.371,80 zł. 

Stypendia socjalne wypłacone zostały 70 uczniom w roku szkolnym 2009/2010 i  78 uczniom 

w roku szkolnym 2010/2011 (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład 

własny). Wypłacono również 1 zasiłek szkolny, finansowanie tego świadczenia następuje w 

proporcjach (5% budżet państwa, 95% udział własny). Łączna kwota wydatków na stypendia 

socjalne i zasiłek szkolny to kwota 60.384,00 zł. Dotacja wykorzystana została w 52,9%, 

świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane 

kryteria.  

Ponadto 44 uczniom wypłacono stypendia za wyniki w nauce – jest to kwota 6.055 zł. 

W ramach otrzymanej dotacji na realizacje programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano 

kwotę 7.297,16 zł. (co stanowi 50,2%).  Wydatki dokonane zostały zgodnie z 

zapotrzebowaniem i w granicach określonych przepisami, stąd niskie wykonanie planu. 
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Lp. Stołówka 
Wydatki 

ogółem 

w tym: 

% udział 

wydatków na 

wynagrodzenia 

wraz z 

pochodnymi 

oraz ZFŚS do 

wydatków 

bieżących 

Średnia liczba 

osób 

korzystających 

ze stołówki 

Kwota 

odpłatności 

Wydatek 

gminy na 1 

stołującego 

Dopłata do 

utrzymania 
Płace wraz z 

pochodnymi, 

ZFŚŚ 

Zakup 

żywności 

Pozostałe 

wydatki 

rzeczowe 

1.  
Stołówka przy SP 

Biała 
146 506    88 558    41 689    16 259    60,45    126    52 203    1 163    94 303    

2. 
Stołówka przy SP 

Łącznik 
95 347    55 002    26 155    14 190    57,69    60    29 049    1 589    66 298    

Razem 241 853    143 560    67 844    30 449    59,36    186    81 252    1 300    160 601    
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Stołówka w Białej: 

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. ze stołówki skorzystało średnio 123 osób (w tym za 

39 osób koszty pokrywał OPS), w tym: 

 dzieci – 106, 

 dorośli – 17. 

Opłata za wyżywienie wynosiła: 

 0,80 zł. zupa, 

 1,80 zł. drugie danie, 

 2,30 zł. cały obiad, 

 2,80 zł. opłata dodatkowa od osoby dorosłej. 

 

Od miesiąca września do grudnia 2010 r. ze stołówki skorzystało średnio 129 osób (w tym za 

39 osób koszty porywał OPS), w tym: 

 Dzieci – 114 

 Dorośli - 15 

Opłata za wyżywienie wynosiła: 

 1,00 zł. zupa, 

 2,00 zł. drugie danie, 

 2,50 zł. cały obiad, 

 2,80 zł. opłata dodatkowa od osoby dorosłej. 

 

Łączne wpłaty za 2010 r. wyniosły 52.203 zł., w tym: 

 Opłata za wyżywienie – 45.920 zł. 

 Opłata dodatkowa – 6.283 zł. 

 

Stołówka w Łączniku 

W 2010 r. średnia liczba osób korzystających ze stołówki wyniosła 71 osób (w tym za 12 

osób koszty poniósł OPS), w tym: 

 Dzieci – 60,  

 Dorośli 11. 

Opłata za wyżywienie wynosiła – 2,40 zł. za obiad. 

Łączne wpłaty dokonane w 2010 r. to kwota 29.049 zł., w tym; 

 Opłata za wyżywienie – 26.260 zł. 

 Opłata dodatkowa – 2.789 zł.
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Wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach (wraz z wydatkami na dokształcenie zawodowe nauczycieli, świetlicami)   

Lp. Szkoła/gimnazjum 
Wydatki                   

(w zł.) ogółem: 

w tym: % udział 

wydatków 

przeznaczonych 

na 

wynagrodzenia 

oraz ZFŚS do 

wydatków 

ogółem 

(4+5+6)/3 

Liczba 

uczniów 

Wydatek w 

zł.  na 1 

dziecko 

Płace wraz z 

pochodnymi oraz 

dodatki 

mieszkaniowe 

nauczycieli 

Płace wraz z 

pochodnymi, 

pracownicy 

obsługi 

ZFŚŚ 
Wydatki 

rzeczowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Szkoła podstawowa w 

Białej wraz z świetlicą 
2 255 805    1 661 011    176 762    77 448    340 584    84,90 269 8 386    

2. 

Filia szkoły 

podstawowej w 

Gostomii 

495 794    372 473    58 229    18 378    46 714    90,58 40 12 395    

3. 

Filia szkoły 

podstawowej w 

Radostyni 

573 657    482 992    40 650    25 701    24 314    95,76 56 10 244    

4. 

Szkoła podstawowa w 

Łączniku wraz z 

świetlicą 

1 134 642    796 489    108 228    44 656    185 269    83,67 105 10 806    

5.  
Szkoła podstawowa w 

Pogórzu 
685 784    553 684    53 985    27 807    50 308    92,66 56 12 246    

6. 
Szkoła podstawowa w 

Śmiczu 
767 478    629 900    58 914    29 809    48 855    93,63 46 16 684    

Razem szkoły podstawowe 5 913 160    4 496 549    496 768    223 799    696 044    88,23 572    10 338    

1. 
Gimnazjum w Białej 

wraz z świetlicą 
2 069 212    1 648 691    96 124    85 149    239 248    88,44 282 7 338    

2. Gimnazjum w Łączniku 807 215    591 694    101 629    32 914    80 978    89,97 105 7 688    

Razem gimnazja 2 876 427    2 240 385    197 753    118 063    320 226    88,87 387 7 433    

Razem szkoły i gimnazja 8 789 587    6 736 934    694 521    341 862    1 016 270    88,44 959    9 165    
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Wydatki bieżące na przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę w 2010 r.  

Lp. 
Przedszkole/oddział 

przedszkolny 

Wydatki                   

(w zł.) ogółem: 

w tym       
% udział 

wydatków 

przeznaczo-

nych na 

wynagrodze-

nia oraz 

ZFŚS do 

wydatków 

ogółem 

(4+5+6)/3 

Liczba 

uczniów 

Kwota wpłat 

rodziców 

(opłaty stałe, 

wyżywienie) 

Wydatek w 

zł.  na 1 

dziecko         

( wydatek - 

pobrane 

opłaty) 

Płace wraz z 

pochodnymi oraz 

dodatki 

mieszkaniowe 

nauczycieli 

Płace wraz z 

pochodnymi, 

pracownicy 

obsługi 

ZFŚŚ 
Wydatki 

rzeczowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Przedszkole w Białej 852 463    427 642    181 697    31 371    211 753    75,16 111 97 210    6 804    

2. Przedszkole w Łączniku 400 756    202 814    89 449    13 926    94 567    76,40 55 27 114    6 793    

3. Przedszkole w Gostomii 311 337    166 320    67 498    9 431    68 088    78,13 40 23 110    7 206    

4. Przedszkole w Ligocie 162 618    74 618    32 026    4 889    51 085    68,59 17 9 007    9 036    

5. Przedszkole w Pogórzu 114 920    54 424    24 563    4 494    31 439    72,64 21 8 963    5 046    

Razem przedszkola 1 842 094    925 818    395 233    64 111    456 932    75,19 244 165 404    6 872    

1. 
Oddział przedszkolny w 

Śmiczu 
64 284    61 552    0    2 515    217    99,66 16 0    

4 018    

2.  
Oddział przedszkolny w 

Brzeźnicy 
84 828    45 312    26 050    3 738    9 728    88,53 14 0    

6 059    

Razem oddziały 149 112    106 864    26 050    6 253    9 945    93,33 30 0    4 970    

Razem przedszkola i 

oddziały 
1 991 206    1 032 682    421 283    70 364    466 877    76,55 274 165 404    6 664    
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Lp. Przedszkole 

 

Koszt 

utrzymania 

przedszkola 

 

Wpływy z 

opłaty 

stałej 

Udział 

opłaty 

stałej w 

kosztach 

Koszt 

utrzymania 

stołówki w 

przedszkolu 

Wpływy z 

opłat za 

wyżywienie 

Udział 

wpłat za 

wyżywienie 

w kosztach 

utrzymania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Przedszkole w Białej z 

oddziałem 

zamiejscowym w 

Prężynie 

736 463    37 099    5,0    116 000    60 111    51,8 

2. 

Przedszkole w Łączniku 

z oddziałem 

zamiejscowym w 

Chrzelicach 

348 852    12 132    3,5    51 904    14 982    28,9 

3. 

Przedszkole w Gostomii 

z oddziałem 

zamiejscowym w Solcu 

275 811    8 874    3,2    35 526    14 236    40,1 

4. Przedszkole w Pogórzu 95 808    4 143    4,3    19 112    4 820    25,2 

5. 
Przedszkole w Ligocie 

Bialskiej 
141 821    3 111    2,2    20 797    5 896    28,4 

Razem 1 598 755    65 359    4,1    243 339    100 045    41,1 

 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości 903.215 zł., tj. w 

99,9 % zaplanowanej kwoty, w tym dla: 

 niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 762.198 zł. 

 niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie 121.151 zł. 

 punktu przedszkolnego w Kolnowicach – 19.866 zł. 

Na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w 2010 r. wydatkowano 121.722 zł.  

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: 

 wykonanie ogrodzenia w szkole podstawowej w Białej – 2.666 zł. 

 zakup i montaż hydrantów ppoż. na łączną kwotę 26.212 zł., w tym: 

o SP Biała – 2.666 zł. 

o SP Łącznik – 12.688 zł. 

o Gimnazjum w Białej – 2.318 zł. 

o Przedszkole w Białej – 4.148 zł. 

o Przedszkole w Łączniku – 4.392 zł. 

 wymiana okien w SP Gostomia – 4.878 zł. 

 przebudowa klasy na pokój nauczycielski oraz zakup wyposażenia – 22.821 zł. 

 wymiana okien w gimnazjum w Łączniku – 9.660 zł. 

 cyklinowanie i malowanie parkietu w gimnazjum w Łączniku – 6.018 zł. 

 zakup materiałów na remont łazienki w przedszkolu w Białej – 7.220 zł. 

 zakup kaloryferów do oddziału zamiejscowego przedszkola w Prężynie – 1.284 zł. 

 zakup materiałów na remont parkietu Sali w przedszkolu w Łączniku – 9.451 zł. 
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 wymiana okien, remont parkietu w przedszkolu w Gostomi – 11.222 zł. 

 zakup materiałów i przełożenie dachu w przedszkolu w Ligocie Bialskiej – 20.290 zł. 

 

W ramach planu wydatków ujętych w rozdz. 80101 realizowany był w szkole podstawowej w 

Białej i Śmiczu projekt „Radosna Szkoła”. Łączny koszt zadania wyniósł 23.111,80 zł., 

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w: 

 Szkole podstawowej w Białej i Gostomi – 17.116,30 zł. 

 Szkole podstawowej w Śmiczu – 5.995,50 zł. 

Na dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) wydatkowano kwotę 380.236,03 zł. (99,5% 

planu), w tym na: 

 dowóz dzieci autobusami PKS – 349.081,92 zł. 

 zwrot kosztów przewozu dziecka do szkoły własnym pojazdem (dzieci 

niepełnosprawne) – 25.489,47 zł. 

 zakup biletów do szkoły specjalnej – 5.664,64 zł. 

 

W ramach planu wydatków ujętych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane były projekty na łączną kwotę 

833.362,16 zł.: 

1. projekt pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy I” – 317.573,07 zł. 

(zakończenie projektu z roku 2009), środki wydatkowane zostały na: 

a) organizację zajęć dodatkowych – 165.547,92 zł. 

a) zakup pomocy naukowych i wyposażenia, organizacja wycieczek – 95.325,15 zł. 

b) zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatorów i obsługi finansowej) – 

56.700 zł. 

2. projekt pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas 

I-III szkół podstawowych” – 99.568,00 zł., środki wydatkowane zostały na: 

a) organizację zajęć dodatkowych – 43.860,00 zł. 

b) zakup pomocy naukowych i wyposażenia – 55.708,00 zł. 

     Obsługa finansowa jest kosztem niekwalifikowanym (poza projektem) i wyniosła 5.500 zł. 

3. projekt pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka” – 

151.498,39zł., środki wydatkowane zostały na: 

b) organizację zajęć dodatkowych – 98.496,96 zł. 

c) zakup pomocy naukowych i wyposażenia – 20.275,00 zł. 

d) zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatorów i obsługi finansowej, 

materiały biurowe) – 6.389,93 zł. 

4. projekt pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” – 183.202,11 zł. 

środki wydatkowane zostały na: 

a) organizację zajęć dodatkowych – 129.898,14 zł. 

b) zakup pomocy naukowych i wyposażenia – 31.983,00 zł. 

c) zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatorów i obsługi finansowej) – 

21.320,97 zł. 

5. projekt pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji 

kluczowych szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 

2010/2011”  - 81.520,59 zł., środki wydatkowane zostały na: 

a) organizację zajęć dodatkowych – 8.100,00 zł. 

b) zakup pomocy naukowych i wyposażenia – 50.051,24 zł. 

c) wyjazdy edukacyjne – 23.369,32 zł. 

     Obsługa finansowa oraz wynagrodzenie koordynatorów jest kosztem niekwalifikowanym  

     (poza projektem) i wyniosła 3.900 zł. 
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Zadania wymienione w punkcie od 2-5 realizowane są w latach 2010-2011 r. Tabela poniżej 

wskazuje łączne kwoty wydatków w podziale na poszczególne lata. 

 

Lp. Nazwa 

projektu 
Łączny 

koszt, w 

tym: 

Finansowanie 2010 r. Finansowanie 2011 r. Finansowanie  

Środki 

UE 
Wkład 

własny 
Środki 

UE 
Wkład 

własny 
Środki 

UE 
Wkład 

własny 

1. Program 

indywidualizacji 

procesu 

nauczania i 

wychowania 

uczniów klas I-

III szkół 

podstawowych  

 

195.530 

 

172.030 

 

23.500 

 

104.400 

 

98.900 

 

5.500 

 

91.130 

 

73.130 

 

18.000 

2. Szkoła 

horyzontem 

świetlanej 

przyszłości 

młodego 

człowieka  

 

340.735 

 

340.735 

 

--- 

 

151.498 

 

151.498 

 

--- 

 

189.237 

 

189.237 

 

--- 

3. Wspólny 

rozwój-ja w 

przedszkolu a 

mama w pracy 

471.602 464.632 6.970 187.202 183.202 4.000 284.400 281.430 2.970 

4. Program zajęć 

dodatkowych 

wspierających 

rozwój 

kompetencji 

kluczowych 

szkół 

gimnazjalnych 

 

258.038 

 

239.738 

 

18.300 

 

85.421 

 

81.521 

 

3.900 

 

172.617 

 

158.217 

 

14.400 

Razem 1.265.905 1.217.135 48.770 528.521 515.121 13.400 737.384 702.014 35.370 

 

 

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 2.503.823,86 zł. omówione zostaną w dalszej części 

opracowania. 

 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 
 

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Wydatkowano kwotę 159.792,78 zł., co stanowi 98,9 % planu rocznego. Wszystkie środki 

związane były z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. 
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          Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 

grudnia 2009 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została 

zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone 

na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 

środowiskowych usytuowanych w dziesięciu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, 

Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska i Radostynia. 

Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży 

uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów biurowych do 

wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana 

jest czystość  klubach. 

          Zrealizowano również zadania zaplanowane przez realizatorów programów 

profilaktycznych w szkołach. Są to przede wszystkim autorskie programy pedagogów oraz 

nauczycieli tzn. szkolnych instruktorów uzależnień. Środki na ten cel są przeznaczone 

głównie na pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze. 

W szczególności środki przeznaczone zostały na: 

 dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 

109.930,00 zł. 

 dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Prudniku na profilaktykę 

antyalkoholową – 1.000,00 zł. 

 wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 

9.614,10 zł. 

 prowadzenie klubu abstynenta – 2.851,93 zł. 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.800,00 zł. 

  utrzymanie budynku ( sprzątanie ) – 6.955,80 zł. 

 opłata za energię, wodę – 3.432,88 zł.                               w budynku na ul. Czarnej 

 opłata za rozmowy telefoniczne – 1.303,41 zł.      

 opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia – 960,00 zł. 

 szkolenia – 700,00 zł. 

 Zakup literatury, ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji – 2.687,42 zł. 

 wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl 

życia bez alkoholu – 15.557,24 zł. 

 

Rozdz.85195 – Pozostała działalność 

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 50.214,50 zł. zakończono szczepienia 

przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynek z rocznika 1997 – kwota 14.304,00 zł. oraz 

kontynuowano dalsze szczepienia dla kolejnego rocznika – 35.910,50 zł. 

 

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Stopień 

wykonania 

planu 

Ogółem 3.530.467 3.438.833,45 97,4 

z tego:    

wkład własny 1.347.784 1.259.587,52 93,5 
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budżet państwa  2.182.683 2.179.245,93 99,9 

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz   

                           składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   

                          społecznego – wykonanie 1.627.189,86 zł., tj. 99,6 % planu rocznego. 

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane 

zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 98,1 %, tj w kwocie 1.603.178,43 zł. Pozostała 

kwota 24.011,43 zł. wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na 

wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (4.740,66 zł.) oraz na zwrot dotacji wraz z 

odsetkami z lat ubiegłych (19.270,77zł.).  

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 1.556.483,91 zł.; w tym na: 

 świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.409.314,30 zł. 

 fundusz alimentacyjny kwotę 140.800,01 zł. 

 ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 6.369,60 zł. 

a na obsługę zadania potrącono 3 % kwoty wypłaconych świadczeń tj. kwotę 46.694,52 zł.  

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. wpłynęło 770 wniosków, wydano 820 decyzji 

administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające), wydano 119 

zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. 

Na koniec roku występują zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na kwotę 

1.031.847,35 zł., których płatność przypada na 2011 r. 

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające                                     

                          niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia                                    

                          rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  

                          społecznej  – wykonanie 5.215,40 zł., tj. 94,4 % planu rocznego. 

Jest to zadanie zlecone gminie, sfinansowane w całości przez budżet państwa. Świadczenie 

przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2010 r. opłacono składki za 16 osób. 

 

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                   

emerytalne i rentowe – wykonanie 340.964,68 zł. zł., tj. 100% planu rocznego.   

Środki przeznaczone zostały na: 

 wypłata zasiłków celowych – 142.000,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowana 

została wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium 

wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są 

w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, 

opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 155 osób, przyznano 466 

świadczeń, 

 wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji – 198.964,68 zł. Zasiłek 

okresowy przyznawany jest osobie lub rodzinie spełniającej kryterium ustawy o 

pomocy społecznej, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2010 r. 116 osobom 

przyznano 671 świadczeń.     

Na koniec 2010 r. występują zobowiązania w kwocie 6.009,50 zł. wynikające z wydanych w 

2010 r. decyzji. 

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 140.317,63 zł., tj. 88,3 % planu 

rocznego. 
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W 2010 r. kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg najemców przedstawiały się 

następująco: 

 mieszkania spółdzielcze – 26.514  zł. 

 mieszkania tworzące zasób gminy – 90.115 zł. 

 mieszkania wykupione od gminy – 16.544 zł. 

 pozostałe ( prywatne ) – 7.145 zł. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. wpłynęło 146 wniosków, z tego pozytywnie 

rozpatrzono 137 wniosków, negatywnie 9 wniosków. 

 

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 62.256,42 zł., całość wydatków sfinansowana 

została w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób 

niepełnosprawnych, które nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek 

a nie miały własnych dochodów lub posiadały środki nie przekraczające wysokością 

kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W 2010r.  

udzielono 166 świadczeń. 

Na koniec 2010 r. występują zobowiązania w kwocie 70.755,16 zł. wynikające z wydanych w 

2010 r. decyzji. 

 

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 676.634,41 zł., tj. 93,4 % planu. Poniesione 

wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, 

zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp. 

  

W 2010 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej 

dotacji, tj. w kwocie 171.631 zł. 

 

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie    

15.240,31 zł., tj. 53,3% planu rocznego. W okresie od stycznia do grudnia z pomocy 

sąsiedzkiej  skorzystało 6 osób, którymi opiekowały się 5 opiekunki zatrudnione na umowę 

zlecenie. Ponadto zatrudnione są 3 opiekunki na pełnym etacie, które opiekują się 25 osobami 

starszymi.  

 

Rozdz. 85295  – Pozostała działalność – wykonanie 571.014,74 zł., tj. 99,2 % planu 

rocznego, w tym: 

1. realizacja projektu „Chcemy być aktywniejsi na rzecz mieszkańców” – 47.010,41 zł. 

W ramach projektu przeprowadzonych został: 

a) 7 kursów szkoleniowych w zakresie: 

 pierwszej pomocy, 

 kursu florystycznego, 

 BHP, 

 wsparcia organizacji pozarządowych, 

 doradztwa zawodowego, 

 rozwoju osobistego, 

 kursu komputerowego. 

b) 1 warsztat z poprawy wizerunku, 

c) 1 prelekcja na temat zdrowego stylu życia. 

            Łączne koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń wyniosły 27.101,16 zł., na               
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            podsumowanie projektu przeznaczona została kwota 8.635,67 zł. a pozostała kwota   

            11.273,58zł. przeznaczona została na zarządzenie i promocję projektu. 

2. program „Posiłek dla potrzebujących” – 137.993,34 zł. Pomocą w tej formie objęto 

471 osób, w tym: 80 dzieci do 7 roku życia (w tym 53 dzieci z terenu wiejskiego), 80 

uczniów szkół ponad gimnazjalnych (w tym 97 osób z terenu wiejskiego), 251 osób 

dorosłych. Finansowanie nastąpiło z: 

a) środków budżetu państwa – 82.796,00 zł. 

b) środków własnych – 55.197,34 zł. 

3. dożywianie uczniów w szkołach – 32.006,66 zł. Pomocą tą objętych zostało 96 dzieci. 

Finansowanie nastąpiło z:  

a. środków budżetu państwa – 19.204,00 zł.  

b. środków własnych – 12.802,66 zł. 

4. pomoc przyznana osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi 

w 2010 r. (18 osób otrzymało bezzwrotną pomoc) na kwotę 36.000,00 zł. 

5. dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 219.488,73zł. 

W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 13 pensjonariuszy, w tym 3 rodziny 

ponosiły odpłatności za koszty utrzymania – kwota 47.169 zł. 

6. organizację prac społecznie użytecznych – 33.515,60 zł. Zadanie realizowane od 

miesiąca lutego 2010 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z 

pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło w 

2010 r. 12 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 4.795 

godzin.  

7. dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 65.000 zł., w tym na: 

a. stację opieki – 35.000 zł. 

b. gabinet rehabilitacyjny – 30.000 zł. 

 

 

Dział 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
 

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 1.183.675,66 zł., tj. 

94,7% planu rocznego, w tym: 

 wydatki bieżące na kwotę 119.329,07 zł. , tj. 77,2% wykonania, 

 wydatki majątkowe na kwotę 1.064.346,59 zł., tj. 97,2% wykonania. 

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące poniesione zostały na wykonanie 

następujących zadań: 

 udrażnianie studzienek kanalizacyjnych (po zimie) – 2.308,63 zł. 

 opracowanie dokumentacji i map pod rozbudowę sieci wodociągowej na ul.Opolskiej 

w Białej – 5.155,00 zł. 

 czyszczenie kanalizacji deszczowej i burzowej – 13.356,80 zł. 

 przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej na Placu Zamkowym – 28.000,00 zł. 

 przebudowa sieci wodociągowej – 40.000,01 zł. 

 opracowanie map na kanalizację sanitarną na ul.Kochanowskiego w Białej – 

2.928,00 zł. 

 pozostałe wydatki (pomiary powykonawcze) – 1.722,40 zł. 

 opłata za energię na przepompowniach – 1.441,63 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego i wkładu własnego – 24.416,60 zł. 

 

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w załączniku nr 7. 

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania. 
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Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 963,00 zł., tj. 96,0 % planu – środki 

przeznaczone na utylizację odpadów. 

 

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 127.616,47 zł., tj. 98,2 % planu 

rocznego; w tym: 

 oczyszczanie ulic i chodników – 99.219,02 zł. 

 wywóz nieczystości – 28.397,45 zł. 

 

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 71.732,36 zł., tj. 93% 

planu rocznego; w tym na: 

 mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu – 61.134,04 zł. 

 prace porządkowe zieleni – 2.571,79 zł. 

 naprawa i konserwacja ławek na skwerach – 1.088,23 zł. 

 zakup roślin ozdobnych na klomby – 1.389,38 zł. 

 opracowanie kosztorysu na budowę chodnika w parku – 610,00 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 4.938,92 zł. 

 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 379.753,60 zł., tj. 78,1 % 

planu rocznego. 

Kwota wydatków bieżących przeznaczona na: 

 zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 241.590,42 zł. (72,7%), 

 eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 96.238,43 zł. (86,8 %), 

 montaż i demontaż ozdób świątecznych – 5.137,64 zł. 

 budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – 27.867,10 zł. 

 pozostałe wydatki – 783,42 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 8.136,59 zł. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 66.282,31 zł. z tytułu 

nie zapłaconych faktur za energię i konserwację oświetlenia ulicznego (faktury wpłynęły w 

2011 r.) – stąd niskie wykonanie planu. 

Wydatki dokonane na poszczególne sołectwa omówione zostaną w załączniku nr 7. 
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Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia 

ulicznego w latach 2007-2010

Energia

Konserwacja

Energia 159 187   227 627   267 009   241 590   

Konserwacja 40 227   50 799   68 939   96 238   

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
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Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za                                     

korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 51.572,07 zł., tj. 75,7% planu. 

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału pokryte są z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska i środków własnych. Środki wykorzystane zostały na: 

 nagrody za udział w konkursach na temat ochrony środowiska – 398,80 zł. 

 czyszczenie rowów – 924,44 zł. 

 aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska – 12.000,00 zł. 

 opłaty za decyzje środowiskowe – 2.580,00 zł. 

 zakup sadzonek drzew i krzewów – 1.385,68 zł. 

 kontrola  dzikich wysypisk – 2.833,57 zł. 

 równania terenu, niwelacja, czyszczenia rowów – 10.080,00 zł. 

 równanie wysypiska – 3.416,00 zł. 

 opłata za odpady komunalne – 1.405,98 zł. 

 wykonanie przepustu drogowego wraz z kanalizacją deszczową – 4.500,00 zł. 

 przycinka drzew – 3.099,59 zł.  

 zakup rękawic i worków – Akcja sprzątanie świata – 128,01 zł. 

 opłata za wody opadowe – 8.820,00 zł. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 29.908,40 zł., przeznaczono na: 

 opracowanie dokumentacji zagospodarowania placów zabaw w Wilkowie i 

Chrzelicach – 2.440,00 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 27.468,40 zł. 

 

 

Dział 921 – KULTURA  I OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 
 

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 844.500 zł., tj. 100 % planu rocznego. 

Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.  

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania. 

 

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie 124.000 zł., tj. 100 % planu. 

Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.  

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania. 

 

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 37.568,80 zł., tj. 97,3% planu. Środki 

wydatkowano na zadania w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Dział 926 – KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT 
 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Stopień 

realizacji planu 
    

Ogółem 428.172 426.675,22 99,7 

wydatki bieżące 238.400 237.336,25 99,6 

wydatki majątkowe 189.772 189.338,97 99,8 
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Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 133.820,62 zł., co stanowi 99,0% planu 

rocznego. W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 

117.336,25 zł. z przeznaczeniem na: 

 remont szatni w Białej – 1.087,85 zł. 

 remonty szatni sportowych na terenie gminy – 11.395,45 zł. 

 wykonanie projektu kąpieliska – 13.420,00 zł. 

 wykonanie i remont ogrodzenia na boisku w Białej – 22.949,73 zł. 

 wykonanie bramek na boisku w Białej – 2.800,00 zł. 

 wykonanie drenażu boiska w Olbrachcicach – 6.325,00 zł. 

 pozostałe wydatki (wywóz śmieci, wynajem kabiny TOI-TOI, zakup paliwa do 

kosiarek) – 5.039,42 zł. 

 opłata za energię i wodę w szatniach – 1.096,39 zł. 

 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 53.222,41 zł. 

Wydatki dokonane na poszczególne sołectwa omówione zostaną w dalszej części 

sprawozdania. 

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 16.484,37 zł. (w ramach funduszu sołeckiego). Opis 

wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania. 

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 292.854,60 zł., 

tj. 100 % planu rocznego. 

W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym 

okresie wydatkowane środki przeznaczono na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych – 

120.000 zł. (100 %) – rozliczenie dotacji w dalszej części opracowania, 

Pozostałe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych (kwota 172.854,60 zł.) i omówione zostaną 

w dalszej części opracowania. 

 

 

III.3   WYKONANIE  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH 

          

              Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2010 r. wyniosła 92,9 %, co stanowi 

21,2 % globalnych wydatków budżetu za ten okres, a kwotowo jest to 7.130.018,29 zł. 

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała: 

 kwotę 598.514,62 zł. środków własnych, tj. 8,4 % wydatków inwestycyjnych, 

 kwotę 4.151.000,00 zł. z kredytu, tj. 58,2 % wydatków inwestycyjnych 

 kwotę 193.800,00 zł. z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, tj. 2,7% wydatków 

inwestycyjnych, 

 kwotę 730.081,75 zł. z pożyczki z budżetu państwa na realizację zadań 

finansowanych przy udziale środków z UE, tj. 10,2% wydatków inwestycyjnych, 

 kwotę 802.200,00 zł. środków bezzwrotnych z budżetu państwa, tj. 11,3 % 

wydatków inwestycyjnych, 

 kwotę 654.421,92 zł. ze środków europejskich, tj. 9,2% wydatków inwestycyjnych. 
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Szczegółowe zadania przedstawia poniższa tabela: 

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

Lp. Nazwa zadania 
Data 

rozpoczęcia 

Planowane 

zakończenie 
Plan na 2010 r. Wykonanie 

% 

wykonania 

Inwestycje łącznie 7 674 835,00    7 130 018,29    92,90 
I.  Dział 600 Transport i łączność 2 068 500,00    2 014 959,82    97,41 

1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 50 000,00    0,00    0,00 

  
dofinansowanie do budowy drogi 

powiatowej 
--- --- 50 000,00    0,00    0,00 

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne     1 313 500,00    1 313 103,68    99,97 

  budowa drogi gminnej Solec - Olbrachcice 2005 2010 1 313 500,00    1 313 103,68    99,97 

3. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne     705 000,00    701 856,14    99,55 

  
budowa drogi dojazdowej do pól w 

miejscowości Laskowiec 
2009 2010 311 000,00    310 287,15    99,77 

  
budowa drogi dojazdowej do pól w 

miejscowości Brzeźnica 
2008 2010 350 000,00    349 783,79    99,94 

  

opracowanie studium wykonalności na 

budowę dróg i chodników na ulicach: 

Kochanowskiego, Św.Kamila, Asnyka , 

Eichendorfa 

2008 2011 20 000,00    18 605,20    93,03 

  
opracowanie dokumentacji na budowę dróg 

dojazdowych do pól w miejscowości Śmicz  
2010 2013 10 000,00    9 760,00    97,60 

  
opracowanie dokumentacji na budowę dróg 

dojazdowych do pól w miejscowości Frącki 
2010 2013 14 000,00    13 420,00    95,86 

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 286 600,00    1 081 192,03    84,03 

1. Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 279 100,00    1 073 692,03    83,94 
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wykonanie remontu kapitalnego mieszkania 

na ul.Rynek 25 w Białej 
--- --- 100 000,00    63 907,77    63,91 

  
wykonanie instalacji co w budynku na 

ul.Rynek 11 w Białej 
--- --- 94 100,00    35 535,09    37,76 

  
budowa budynku mieszkalnego w Białej na 

ul.Kościuszki 26-28 
2010 2011 1 085 000,00    974 249,17    89,79 

2. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  7 500,00    7 500,00    100,00 

  
zakup działek pod budowę drogi przy ul. 

Kochanowskiego 
--- --- 7 500,00    7 500,00    100,00 

III. Dział 750 - Administracja publiczna 343 463,00    226 357,02    65,90 

1. Rozdział 75023 - Urzędy gmin 343 463,00    226 357,02    65,90 

  wyposażenie sali widowiskowe w Urzędzie  --- --- 343 463,00    226 357,02    65,90 

IV. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00    50 000,00    100,00 

1. Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00    50 000,00    100,00 

  dofinansowanie zakupu wozu bojowego --- --- 50 000,00    50 000,00    100,00 

V. Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 641 500,00    2 503 823,86    94,79 

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2 489 000,00    2 487 791,86    99,95 

  
budowa hali sportowej wraz z kotłownią w 

Łączniku 
2005 2010 2 489 000,00    2 487 791,86    99,95 

2. Rozdział 80110 - Gimnazja 2 500,00    2 500,00    100,00 

  
realizacja projektu „Opolska Eszkoła, szkołą 

ku przyszłości” 
2009 2011 2 500,00    2 500,00    100,00 

3. Rozdział 80195 - Pozostała działalność 150 000,00    13 532,00    9,02 

  
montaż windy przy obiektach szkolnych w 

Białej 
2010 2010 135 000,00    6 700,00    4,96 
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termomodernizacja obiektów szkolnych w 

Białej 
2009 2012 15 000,00    6 832,00    45,55 

VI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 095 000,00    1 064 346,59    97,20 

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 095 000,00    1 064 346,59    97,20 

  

budowa kanalizacji sanitarnej w Białej 

(ulice: Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, 

Szkolna, Reymonta, Oświęcimska) 

2004 2010 1 088 000,00    1 058 042,90    97,25 

  
budowa kanalizacji sanitarnej w Białej na 

ulicach: Asnyka, Św. Kamila 
2010 2012 7 000,00    6 303,69    90,05 

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 189 772,00    189 338,97    99,77 

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 16 800,00    16 484,37    98,12 

  

opracowanie dokumentacji na budowę 

"Wiejskiego centrum Sportu i Rekreacji w 

Łączniku" 

2010 2012 10 000,00    9 760,00    97,60 

  zakup kosiarki     6 800,00    6 724,37    98,89 

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 172 972,00    172 854,60    99,93 

  
budowa wiejskiego centrum integracji w 

Pogórzu 
2009 2010 172 972,00    172 854,60    99,93 
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Dział 600 – Transport i łączność 

 

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
W planie wydatków ujęta została kwota 50.000 zł. przeznaczona na dofinansowanie budowy 

drogi powiatowej. Planowana do realizacji droga powiatowa relacji Biała – Śmicz nie została 

w 2010 r. wykonana. 

 

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne 
Wydatkowane środki w wysokości 1.313.103,68 zł. przeznaczone zostały na budowę drogi 

gminnej Solec-Olbrachcice. 

 

Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione w 

latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane w 

2010 r 

Finansowanie 

środki 

własne 

budżet 

państwa 

Razem  1.388.938 75.834 1.313.104 734.339 654.599 

opracowanie dokumentacji, 

map projektowych i studium 

wykonalności  

75.834 75.837  75.837  

wykonanie drogi 1.313.104  1.313.104 658.505 654.599 

 

Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych.  

 

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne 
Wydatki na kwotę 701.856,14 zł. przeznaczone zostały na: 

 budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Laskowiec – 310.287 zł. 

 

Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione 

w latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane w 

2010 r 

Finansowanie 

środki 

własne 

budżet 

państwa 

Razem  318.865 8.578 310.287 221.865 97.000 

opracowanie dokumentacji, map 

projektowych  

8.578 8.578  8.578  

wykonanie drogi 310.287  310.287 213.287 97.000 

 

 budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brzeźnica – wykonanie 349.784 zł. 

 

Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione 

w latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane w 

2010 r 

Finansowanie 

środki 

własne 

budżet 

państwa 

Razem  361.283 11.499 349.784 268.683 92.600 

opracowanie dokumentacji, map 

projektowych i studium 

wykonalności  

11.499 11.499  11.499  

wykonanie drogi 349.784  349.784 257.184 92.600 
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 opracowanie studium wykonalności na budowę dróg i chodników na ulicach: 

Kochanowskiego, Św.Kamila, Asnyk i Eichendorfa w Białej – wykonanie wyniosło 

18.605 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach 

środków europejskich. 

 opracowanie dokumentacji wraz z mapami na budowę dróg dojazdowych do pól w 

miejscowości Śmicz na kwotę 9.760 zł. 

 opracowanie dokumentacji wraz z mapami na budowę dróg dojazdowych do pól w 

miejscowości Frącki na kwotę 13.420 zł. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 
Wydatki dokonane na kwotę 1.073.692 zł. przeznaczone zostały na: 

1. budowę budynku mieszkalnego w Białej na ulicy Kościuszki 26-28 na kwotę 

974.249zł. 

           Łączny koszt zadania wynosi 1.289.249 zł., a finansowanie nastąpi w latach: 

 2010 r. w kwocie 974.249 zł. 

 2011 r. w kwocie 315.000 zł. 

           Całość zadania finansowana jest ze środków własnych. Zakończenie zadania  

           planowane jest na marzec 2011 r. 

2. wykonanie remontu kapitalnego mieszkania na ul.Rynek 25 w Białej na kwotę 

63.908zł. 

3. wykonanie instalacji co w budynku na ul.Rynek 11 w Białej na kwotę 35.535 zł. 

 

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Wydatki dokonane na kwotę 7.500 zł. przeznaczone zostały na zakup działek pod budowę 

drogi na ul.Kochanowskiego.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna 
 

Rozdz.75023 – Urzędy gmin 

Wydatki dokonane na kwotę 226.357 zł. przeznaczone zostały na wyposażenie Sali 

widowiskowej w urzędzie. Na realizację zadania gmina pozyskała środki europejskie, które 

częściowo pokrywają remont kapitalny sali dokonany w 2009 r.  

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
Wydatki wykonano w 100%, tj. w kwocie 50.000 zł. Środki przekazano do powiatu w formie 

dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego. Dotacja została 

rozliczona, nie wniesiono uwag. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe  
Wydatki poniesione w kwocie 2.487.792 zł. przeznaczone zostały na budowę hali sportowej 

wraz z kotłownią w Łączniku, plan wykonano w 100%.  
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Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione w 

latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane w 

2010 r 

Finansowanie 

środki 

własne 

budżet 

państwa 

Razem  3.680.237 1.192.445 2.487.792 2.764.237 916.000
*
 

opracowanie dokumentacji, map 

projektowych i studium 

wykonalności, mapy 

powykonawcze 

122.142 122.142  122.142  

budowa hali (2009 r.) 1.070.303 1.070.303  766.903 303.400 

budowa hali (2010 r.) 2.487.792  2.487.792 1.875.192 612.600 

 
*
 dofinansowanie zadania w kwocie 916.000 zł. nastąpiło ze środków Ministerstwa Sportu w 

wysokości 866.000 zł. i WFOŚiGW w Opolu w kwocie 50.000 zł. 

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja 

Wydatki w kwocie 2.500 zł. przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład 

własny do realizacji projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Łączny wkład własny 

to kwota 80.000 zł., pozostała kwota 77.500 zł. przekazana zostanie w 2011 r. Łączny koszt 

zadania wynosi 505.000 zł. 

 

Rozdz.80195 – Pozostała działalność 
W planie wydatków ujęte zostały dwa zadania: 

1. montaż windy w obiektach szkolnych w Białej – plan wykorzystano w kwocie 

6.700 zł., co stanowi 5,0% planu. Środki przeznaczone zostały opracowanie 

dokumentacji.  

2. termomodernizacja obiektów szkolnych położonych w Białej na ul.Tysiąclecia – 

wykonanie 6.832 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków 

zewnętrznych. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wydatki w kwocie 1.064.347 zł. wykorzystano w 97,2% z przeznaczeniem na: 

1. budowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, 

Reymonta, Oświęcimska) na kwotę 13.908 zł. 

 

Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione w 

latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane 

w 2010 r 

Finansowanie 

środki własne środki 

europejskie 

oraz pożyczka 

z WFOŚ 

Razem  1.133.774 38.774 1.058.043 218.093 839.950 

opracowanie dokumentacji 

i map projektowych  

38.774 38.774    

wykonanie kanalizacji 1.095.000  1.058.043 218.083 839.950 
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Dofinansowanie nastąpiło z: 

a. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

w kwocie 646.150 zł. 

b. pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu w kwocie 193.800 zł. (pożyczka może być częściowo spłacona) 

 

2. opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Białej na ulicach: 

Asnyka, Św.Kamila na kwotę 6.304zł. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe  
W planie wydatków ujęte zostały do realizacji zadania, które sfinansowane zostaną w ramach 

środków z funduszu sołeckiego: 

 zakup kosiarki dla sołectwa Śmicz – wykonanie 6.724 zł. ( tj. 98,9% planu), 

 opracowanie dokumentacji na budowę „Wiejskiego centrum sportu i rekreacji w 

Łączniku” – wykonanie 9.760 zł.. Zadanie realizowane będzie ze środków 

europejskich w latach 2011-2012. 

 

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Wydatki dokonano na kwotę 172.855 zł., tj. w 99,9% planu z przeznaczeniem na budowę 

„Wiejskiego centrum integracji w Pogórzu”. 

 

Wyszczególnienie Łączne 

koszty 

Wydatki 

poniesione w 

latach 

poprzednich 

Wydatki 

dokonane 

w 2010 r 

Finansowanie 

środki własne środki 

europejskie  

Razem  192.855 20.000 172.855 83.923 88.932 

opracowanie dokumentacji 

i map projektowych  

20.000 20.000    

wykonanie zadania 172.855  172.855 83.923 88.932 

 

Dofinansowanie nastąpiło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013. 
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Porównanie wykonania planu wydatków inwestycyjnych w latach 2004-

2010

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

8 000 000 zł

9 000 000 zł

Plan

Wykonanie

Plan 1 957 592  1 822 101  1 481 357  2 849 591  2 489 758 3 173 614  7 674 835  

Wykonanie 1 688 294  1 791 565  1 305 714  2 787 790  2 394 732 3 070 943  7 130 018  

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

 

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w 

poszczególnych latach kształtuje się następująco: 

 w 2004 r.  – 9,8 %, 

 w 2005 r. –  9,7 %, 

 w 2006 r. –  6,6 %, 

 w 2007 r. – 11,1 %. 

 w 2008 r. – 9,4 % 

 w 2009 r. – 11,2 %. 

 W 2010 r. – 21,2 %. 
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III.4  STOPIEŃ  REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH   

 

Lp Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Cel realizacji 

Nakłady 
ogółem 

Finansowanie w latach Stopień 
realizacji 
zadania 

Dotych. 
nakłady 

2010 r. 2011 r.* 2012 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Budowa społeczeństwa informacyjnego 

w edukacji, modernizacja klas szkolnych 

w celu udostępnienia szkołom 

zintegrowanego systemu komunikacji 

pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz 

rodzicami w gimnazjum w Białej 

2009/2011 
Rozwój bazy 

szkolnej 
80 000    0    2 500    77 500      3,13 

2. 

Budowa dróg i chodników na ulicach: 

Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka, 

Św. Kamila w Białej 
2009/2011 

Poprawa 

komunikacji i 

bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i 

pieszego 

2 870 699    52 094    18 605    2 800 000      2,46 

3. 
Śląsk bez granic – wieże i punkty 

widokowe 
2009/2011 

Ochrona i 

odrestaurowanie 

zabytków 
397 200    12 200    0    385 000      3,07 

4. 

Przebudowa i rozbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego – 

kamienicy w Białej przy ul. Kościuszki 

26-28 

2009/2011 

Poprawa 

gminnych 

zasobów 

mieszkaniowych 

1 289 249    0    974 249    315 000      75,57 

5. 
Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w 

Łączniku 
2010/2012 Poprawa bazy 

sportowej 
402 292    0    9 760    196 266    196 266    2,43 

Razem 5 039 440    64 294    1 005 114    3 773 766    196 266    21,22 

 

 W budżecie gminy Biała na 2011 r. ujęte zostały wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym 

stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na 2010 r. Zadania wykraczające ponad 2011 r. ujęte zostały w uchwale w sprawie 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025.
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III.5  ZMIANY  W  PLANIE WYDATKÓW  REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM  ŚRODKÓW  EUROPEJSKICH 

 

Lp. Projekt 

Plan na 

początek roku 

2010 

Plan na koniec 

roku 2010 
Wykonanie Przyczyny zmiany planu 

1 2 3 4 5 6 

I. Wydatki majątkowe 3 185 000    1 579 742    1 477 390      

I.1. 

Opolska eSzkołą, szkołą ku 

przyszłości 

250 000    2 500    2 500    

Zadanie realizowane jest 

bezpośrednio przez Urząd 

Marszałkowski, dlatego w 

budżecie ujęty został plan 

wkładu własnego 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 

I.2 

Termomodernizacja obiektu 

szkolnego mieszczącego się w 

miejscowości Biała, 

ul.Tysiąclecia 16 
970 000    15 000    6 832     W 2010 r. nie ogłoszono naboru  

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 

I.3 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Białej (ulice:Prudnicka, 

Czarna, 1-go Maja, szkolna, 

Reymonta, Oświęcimska) 1 754 000    1 088 000    1 058 043    

Zadanie zostało zakończone w 

2010 r., plan skorygowano o 

przewidywane wykonanie 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 
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I.4 

Śląsk bez granic - wieże i 

punkty widokowe 

1 000    0    0    

Zadanie w całości realizowane 

będzie w 2011 r. Umowa o 

dofinansowanie projektu jest 

podpisana 

Program Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 

I.5 

Utworzenie Centrum integracji 

w Pogórzu 

210 000    172 972    172 855    

Zadanie zakończone zostało w 

2010 r., plan skorygowano o 

faktyczne wykonanie Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

I.6 

Wiejskie Centrum Sportu i 

Rekreacji w Łączniku 

0    10 000    9 760    

Zadanie wprowadzono w celu 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie  
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

I.7 

Remont i wyposażenie 

zabytkowej Sali widowiskowo - 

konferencyjnej w Urzędzie 

Miejskim w Białej 

0    291 270    227 400    
Środki pozyskane na II etap prac 

(wyposażenie sali) 
Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 

II. Wydatki bieżące 412 225    1 007 899    905 615      
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II.1 

Wspólny rozwój - ja w 

przedszkolu a mama w pracy 
277 525    323 305    317 573    

Zadanie realizowane było w 

latach 2009-2010, środki nie 

wydatkowane w 2009 r. 

zwiększyły budżet roku 2010 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

II.2 

Remont budynku Centrum 

aktywności wiejskiej w Solcu 
69 700    0    0    

Umowa o dofinansowanie 

projektu została podpisana, 

realizacja zadania została 

przesunięta na 2011 r. 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

II.3 

Remont budynku Centrum 

integracji w Chrzelicach 
65 000    0    0    

Zadanie przesunięto na 2011 r. 

ze względu na brak umowy o 

dofinansowanie projektu Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

II.4 

Chcemy być aktywniejsi na 

rzecz integracji mieszkańców 
0    50 100    47 010    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu 
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

II.5 

Program indywidualizacji 

procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych  0    99 568    99 568    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu na 

lata 2010/2011 
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

II.6 

Szkoła horyzontem świetlanej 

przyszłości młodego człowieka 
0    163 774    151 498    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu na 

lata 2010/2011 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 
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II.7 
Wspólny rozwój - ja w 

przedszkolu a mama w pracy II 0    234 560    183 202    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu na 

lata 2010/2011 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

II.8 

Program zajęć dodatkowych 

wspierających rozwój 

kompetencji kluczowych 

uczniów szkół  gimnazjalnych 

województwa opolskiego w 

roku szkolnym 2010/2011 

0    106 742    81 520    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu na 

lata 2010/2011 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

II.9 

Aktywni strażacy - bezpieczni 

mieszkańcy 
0    29 850    25 244    

W trakcie 2010 r. pozyskano 

środki na realizację projektu na 

lata 2010/2011 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

Razem 3 597 225    2 587 641    2 383 005      
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III.6  WYDATKI  DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH  

 

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach 

mieszkańców. Na realizację zadań w 2010 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 584.818 zł., 

w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 296.771 zł. (98,4% planu). Opis 

wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, z wyłączeniem wydatków dokonanych 

w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7. 
 

III.7  REALIZACJA  PRZYZNANYCH  DOTACJI  INNYM  JEDNOSTKOM 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Środki w wysokości 29.816,93 zł. przekazane zostały do Izby Rolniczej w Opolu, kwota ta 

stanowi 2% pobranego podatku rolnego w 2010 r. 

 

Dział 600 – Transport i łączność 

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Zaplanowana dotacja nie została udzielona Starostwu Powiatowemu w Prudniku, planowana 

do realizacji droga relacji Biała-Śmicz nie była realizowana. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Dotacja przekazano w kwocie 762.197,72 zł. stanowi 100,0 % łącznego planu. Środki te 

przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane 

zostały na 61 uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w roku szkolnym 2009/2010 oraz 

na 57 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2010/2011. 

 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

Dotację przekazano w kwocie 141.017,49 zł. tj. wydatkowano w 99,4%. Środki przeznaczone 

zostały na wydatki bieżące: 

1. kwota 121.151,49 zł. dla oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonym przez 

Stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w 

okresie objętym analizą wyniosła 23 (w tym 12 dzieci z gminy Korfantów, gmina 

otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), 

2. kwota 19.866,00 zł. dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajlandia” w 

Kolnowicach. Punkt przedszkolny prowadzony jest od miesiąca lipca 2010 r., średnia 

liczba dzieci uczęszczających do punktu w okresie od lipca do grudnia wyniosła 14. 

 

Rozdział 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Środki w wysokości 12.166,94 zł. (96,4%) przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego, 

celem realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacja rozliczona zgodnie z 

zawartą umową. 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Środki w kwocie 3.372,50 zł. przeznaczone zostały na organizację wypoczynku letniego dla 

dzieci (wycieczka edukacyjno-rekreacyjna). Dotacja przyznana została Stowarzyszeniu 
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Odnowa Wsi Chrzelice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

W ramach tych funduszy udzielona została: 

a. Dotacja w kwocie 1.000 zł. na bieżące potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Prudniku, 

b. dotacja w kwocie 109.930 zł. przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie 

świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części 

opracowania. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

Rozdział85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

                          na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Kwota 11.200,70 zł. przekazana została do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot 

nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Środki te wpłacane są na 

rachunek gminy przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Dotacja w kwocie 65.000 zł. dla Stacji Opieki „CARITAS” została wykorzystana w 100% z 

podziałem na: 

 Gabinet Rehabilitacyjny – 30.000 zł.; całość dotacji przeznaczona została na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

 Stacja Opieki Caritas – 35.000 zł. 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32.000 zł. 

 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, środki czystości) 

– 3.000 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację programu pomocy 

uczniom „Wyprawka szkolna”. Kwota 660 zł. przekazana została dla niepublicznej szkoły 

podstawowej w Grabinie na zakup pomocy dydaktycznych. 

  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Dotacja w kwocie 844.500 zł. (100 %) przekazana została do instytucji kultury z 

przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych.  

Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania. 

 

Rozdział 92116 - Biblioteki 

Dotacja w kwocie 124.000 zł. (100%)przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie 

bibliotek. Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  
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Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

Dotację w kwocie 120.000 zł. przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej. Środki 

przyznano w oparciu o przeprowadzony konkurs na prowadzenie działalności sportowej na 

terenie gminy Biała.  

 

  W 2010 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 

Białej działało sześć ogniw podstawowych: 

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej , sekcja karate (Torakan), sekcja skata sportowego, 

2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej  

3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej  

4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej  

5. LZS Olbrachcice – sekcja p. nożnej  

6. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej  

 

1. piłka nożna  

 

Pierwsze półrocze: 

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło  9 drużyn  w trzech kategoriach wiekowych :  

Seniorzy: 

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach klasy B, rozegrano 11 meczy 

mistrzowskich, 3 spotkania kontrolne (sparingi0 oraz 8 w turnieju halowym – do 

rozgrywek zgłoszono 22 zawodników. Rozgrywki zakończono na ósmym miejscu 

b) LZS Kolnowice – uczestniczyli w rozgrywkach  klasy C, rozegrano 8 meczy 

mistrzowskich , 2 spotkania kontrolne, oraz 8 w turnieju halowym – do rozgrywek 

zgłoszono 21 zawodników. Rozgrywki zakończono na trzecim miejscu 

c) LZS Olbrachcice – pierwsza drużyna uczestniczyła w rozgrywkach klasy B, 

rozegrano 11 meczy mistrzowskich, , 4 spotkania kontrolne, oraz 8 w turnieju 

halowym – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników. Rozgrywki zakończono na 

trzecim miejscu. Natomiast druga drużyna występowała w klasie C gdzie do 

rozegrania było 8 meczy – do rozgrywek  zgłoszono 20 zawodników. Rozgrywki 

zakończono na szóstym miejscu 

d) LZS Chrzelice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy C, rozegrano 8 mecze 

mistrzowskie, 3 spotkania kontrole oraz 8 w turniejach halowych – do rozgrywek 

zgłoszono 22 zawodników. Rozgrywki zakończyli na piątym miejscu 

e) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrano 11  

mecze mistrzowskie, , 3 spotkania kontrolne oraz 8 w turniejach halowych – do 

rozgrywek zgłoszono 27 zawodników. Rozgrywki zakończyli na drugim miejscu 

f) LZS Ligota Bialska – Radostynia – uczestniczyła w rozgrywkach klasy C, 

rozegrano 8 meczy mistrzowskich, , 2 spotkania kontrolne oraz 7 w turniejach 

halowych – do rozgrywek zgłoszono 25 zawodników. Rozgrywki zakończyli na 

pierwszym miejscu 

 

Juniorzy 

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach II ligi, rozegrano 13 meczy 

mistrzowskich, 4 spotkań kontrolnych oraz 10 w turniejach halowych – do 

rozgrywek zgłoszono 23 zawodników. Rozgrywki zakończyli na trzecim miejscu 
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Trampkarze 

a) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach ligi trampkarzy (Podokręg 

Prudnik), rozegrano 9 meczy mistrzowskich, 2 spotkania kontrolne oraz 5 w 

turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników. Rozgrywki 

zakończyli na drugim miejscu 

 

Drugie półrocze 

Do rozgrywek w rundzie jesiennej przystąpiło 10 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: 

Seniorzy 

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach klasy B, rozegrała 9 meczy 

mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 26 zawodników 

b) LZS Chrzelice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrali 9 meczy 

mistrzowskich -  do rozgrywek zgłoszono 22 zawodników 

c) LZS Kolnowice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrali 9 meczy 

mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 21 zawodników 

d) LZS Ligota Bialska – Radostynia – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrali 9 

meczy mistrzowskich i jeden o Puchar Polski – do rozgrywek  zgłoszono 34 

zawodników 

e) LZS Olbrachcice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy G, rozegrali 9 meczy 

mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 32 zawodników 

f) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrali 9 meczy 

mistrzowskich i jeden o Puchar Polski – do rozgrywek zgłoszono 36 zawodników  

 

Juniorzy 

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach II ligi ( w trakcie trwania sezonu 

wycofano się z rozgrywek)  - zgłoszono do rozgrywek 20 zawodników 

b) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach klasy A, rozegrali 10 meczy 

mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 25 zawodników  

 

Trampkarze 

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach ligi trampkarzy (7 osobowe), 

rozegrano 6 meczy mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 16 zawodników 

b) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach ligi trampkarzy (7osobowe), 

rozegrano 6 meczy mistrzowskich – do rozgrywek zgłoszono 19 zawodników 

 

2. karate 

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 35 licencjonowanych 

zawodników. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu ( wtorek i czwartek). Zajęcia 

prowadzi Marek Zabiegała (5 dan)  

Zawodnicy tej sekcji startowali w  zawodach  na arenie krajowej oraz w jednych 

zagranicznych i w jednym seminarium 

a) 20.02.10r , Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Głogówka, Głogówek 

 -  (1 złoty medal, 1 srebrny medal, 6 brązowych medali), 

b)  27-28.02.10r , II Mistrzostwa Polski FSKA, Kowary – (2, 5, 4) 

c)  25.03.10r, XIV Otwarty Puchar Dolnego Śląska, Wrocław – (1, 2, 3) 

d)  08.05.10r  Otwarte Mistrzostwa Moraw i Śląska, Jesennik (Czechy) – (0, 1, 0) 

e) 29.05.10r, XVIII Międzynarodowy Puchar Polski, Brzeg Dolny, (6, 2, 4) 

f) 12.06.10r, VI Turniej Karate, Wrocław – (3, 4, 1) 

g) 19.06.10r, XX Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Leszna, Leszno – (0, 0, 4) 

h) 23-26.09.2010r, XII Mistrzostwa Świata w karate Shotokan – FSKA, Karpacz (2,2,1) 
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i) 02.10.2010r, II Otwarte Mistrzostwa Polski w Karate Sportowym, Mikołów -(1,2,0) 

j) 09.10.2010r, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Karate WKF, 

Cieszyn - (0,1,1) 

k) 13.11.2010r, VIII Zduny Karate –CUP, Zduny – (4,0,2) 

l) 11.12.2010r, Puchar Polski, Wrocław – (3,2,1) 

m) 12.09.2010r, Seminarium Sztuki Walki i Interwencji, Nysa 

 

3. monocykle 

Sekcja motocyklistów działa przy LZS Chrzelice i liczy 20 członków w wieku od 7 do 19 lat. 

Treningi przeprowadzane są dwa razy w tygodniu pod kierownictwem Eryka Murlowskiego.  

Działalność tej sekcji zasadniczo polega na udziale w różnych imprezach plenerowych gdzie 

prezentowane są umiejętności jazdy na jednym kółku. (informacja z działalności tej sekcji 

jako załącznik do niniejszego sprawozdania)  

 

4. skat 

Sekcja ta działa przy LKS Polonia Biała i liczy 4 zawodników, którzy uczestniczą w 

turniejach organizowanych przez Polski Związek Skata jak i również przez inne podmioty. W 

kilku zawodach doszło do fuzji z zawodnikami LZS Kujawy celem osiągnięcia lepszego 

wyniku oraz uzyskania możliwości gry w rozgrywkach ligowych. W okresie 

sprawozdawczym uczestniczyli w 19 zawodach organizowanych na terenie województwa 

opolskiego i śląskiego. 

 

 

IV.   POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

W 2010 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych. 

 

W 2010 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego.  


