
Wołczyn , dnia 05.08.2011r.

Rada Miejska w Wołczynie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Wykonując  postanowienia  art.  266  ust.1   ustawy z  dnia  27.08.2009r.  o  finansach 
publicznych   (Dz.U.  Nr  157  poz.1240  z  późn.zm.)  przedkładam  informacje  o  przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011roku.
Informacja  została  sporządzona  w  oparciu  o   uchwałę  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  nr 
XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r.
W formie tabelarycznej  przedstawiono  wykonanie  dochodów, wydatków , przychodów i 
rozchodów gminy.

1.Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń 
wykonania planu

Dochody
Dochody budżetowe zaplanowane  w wysokości:  34.045.360,09 zł  zostały zrealizowane  w 
51% tj. w kwocie: 17.261.412,17 zł, w tym:
- dochody bieżące: plan – 31.356.101,09 zł,  wykonanie - 16.815.195,78 zł (54%)
- dochody majątkowe: plan- 2.689.259,00 zł wykonanie –      446.216,39 zł (17%)
Dochody bieżące
Dział Wyszczególnienie Kwota
0 10 wpłaty za przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach 16544,38

odsetki 157,00
dotacja z powiatu na zadania z zakresu melioracji 11166,00
dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego 
w cenie paliwa

412495,79

0 20 dzierżawa obwodów łowieckich 7484,86
sprzedaż drewna 675,00

700 opłaty za wieczyste użytkowanie 54498,10
opłata adiacencka 499,00
czynsze za lokale i grunty 97733,50
odsetki 12817,54

750 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie( dofinansowanie 
etatów)

52540,00

dotacja z budżetu państwa na spis powszechny 14681,00
dzierżawa sprzętu 202,83
odsetki 15,23
zwrot odpłatności za kurs 600,00
wpłaty za reklamę w gazetce 1744,29

751 dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców 1176,00
dochody z tytułu opłaty adresowej - należne gminie 23,25

754 mandaty karne 1800,00
756 podatek od nieruchomości od osób prawnych 1665713,36

podatek rolny od osób prawnych 282383,20
podatek leśny od osób prawnych 53065,00



podatek od środków transportowych od osób prawnych 9411,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 760,00
odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych 1679,80
rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 8121,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych 710066,63
podatek rolny od osób fizycznych 384486,73
podatek leśny od osób fizycznych 2414,68
podatek od środków transportowych od osób fizycznych 116444,91
podatek od spadków i darowizn 24117,50
opłata za psa 5233,85
opłata targowa 44440,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 77584,45
odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych 16554,39
opłata skarbowa 13678,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 159245,84
opłata za zajęcie pasa drogowego 3358,40
opłata za koncesję 15,70
podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 9456,30
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1588375,00
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 190699,71
zwrot z 2010r. -opłaty sądowej i komorniczej 7490,29

758 odsetki od lokat i rachunku bankowego 7739,31
cześć oświatowa subwencji ogólnej 5015408,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1955052,00
część równoważąca subwencji ogólnej 151176,00

801 przejazdy autobusem szkolnym i wynajem autobusu 23064,27
odszkodowania 345,54
darowizny dla jednostek oświatowych 1950,00
odsetki 18,51
odpłatność za przedszkole 74683,00
wpłaty za posiłki w jednostkach oświatowych 83235,00
środki na realizację zadania w ramach POKL- zajęcia dodatkowe wspierające 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkól gimnazjalnych

102027,88

środki na realizacje zadania w ramach POKL- wyrównanie szans 
edukacyjnych poprzez indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III

63401,09

pozostałe dochody jednostek oświatowych 762,93
851 dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w 

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium 
dochodowe , o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

360,00

zwrot dotacji z rozliczenia 2010r.- w  zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych

3488,20

852 odsetki od świadczeń rodzinnych 3488,49
cześć wyegze. zwrotów z funduszu alimentacyjnego  należnych gminie 29947,93
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 15550,75



dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego

2249999,00

dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15135,00
odpłatność rodzin za pobyt osób w DPS 2154,33
dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 226900,00
dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 74802,00
wynajem garażu 600,00
dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 123000,00
dotacja z budżetu państwa na program-dożywianie 163000,00
refundacja z pup za prace społecznie-użyteczne 5580,60
wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 8025,45

853 środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych 
i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołczynie

113000,00

854 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym

158177,00

wpłata za usługi opiekuńczo-wychowawcze 920,75
900 wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze 

środowiska
50573,39

opłata produktowa 2653,55
odszkodowania- przystanki autobusowe 242,00

921 darowizny na 750-lecie Wołczyna 13100,00
926 wpłaty za wynajem hali i bilety wstępu na basen 4026,83

wpłaty na turniej piłki halowej 5700,00
wynajem pomieszczeń hali sportowej 2257,47
dofinansowanie otrzymane z fundacji polsko-niemieckiej -spotkania 
młodzieży 

2000,00

Dochody majątkowe
0 10 środki z RPO na zadanie : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy 

Górnej II etap i w Gierałcicach. 
394724,94

wpływy ze sprzedaży działek rolnych 628,00
700 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3705,82

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 47157,63

Dochody bieżące:
W działach klasyfikacji budżetowej  : 700,  752, 900, 926 dochody zrealizowane są poniżej 
50% planu. 
W  dziale  700-  gospodarka  mieszkaniowa  –  zaplanowano  wpływy  z  najmu  mieszkań 
komunalnych – zmiana realizacji tych dochodów nastąpiła w m-cu VI 2011r. w związku z 
tym plan i wykonanie w I półroczu dotyczył tylko jednego kwartału.
W dziale  752-  obrona narodowa- zrealizowano  wydatki  zaplanowane  z  dotacji  z  budżetu 
państwa i przedłożono rozliczenie – wpływ dotacji nastąpił w miesiącu lipcu. 
W dziale  900- gospodarka komunalna  i  ochrona środowiska – dochody z tytułu wpłat  za 
korzystanie ze środowiska  planowane są do realizacji w II półroczu.  
W dziale 926- kultura fizyczna i sport,  zaplanowane dochody dotyczą głównie wpływów z ze 
sprzedaży biletów wstępu na basen , które  realizowane są w okresie wakacyjnym.
Dochody majątkowe:



Nie zrealizowano dochodów w działach 600 i 921 oraz w dziale 700 dochody zrealizowane są 
poniżej 50% planu. .
W dziale 600- transport i łączność : § 6280- dotyczy dofinansowania zadania : Remont dróg 
przejętych  od  ANR  OT  w  Opolu-  realizacja  zadania  uzależniona  jest  od  potwierdzenia 
otrzymania środków z Agencji , § 6330- dotyczy dofinansowania z budżetu państwa zadania 
realizowanego w ramach  programu: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-
2011”- rozliczenie zadania i wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2011.
W  dziale  921-  kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego-  zaplanowano  wpływy 
dofinansowań  do zadań zrealizowanych w 2010r.:
1. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  remontu świetlicy wiejskiej w 
Krzywiczynach wraz zakupem wyposażenia- 120.000 zł ,
2.  dofinansowanie  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego 
przebudowy części budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wołczynie-  410.000 zł ,
mimo  złożenia  wniosków  o  płatność  w  I  półroczu  nie  uzyskano  dofinansowania 
(dofinansowanie do zadania nr 2 wpłynęło w lipcu).
W dziale  700-gospodarka  mieszkaniowa –  plan  zostanie  zrealizowany w II  półroczu,  na 
miesiąc lipiec zaplanowano przetargi na sprzedaż mienia . 

Wydatki
Wydatki zaplanowane w wysokości: 36.482.731,09 zostały zrealizowane w 45% tj. w kwocie: 
16.235.304,67 zł, w tym:
- wydatki bieżące: plan- 31.848.316,09 zł , wykonanie -16.158.496,05 zł ( 51%)
- wydatki majątkowe: plan- 4.634.415,00 zł , wykonanie- 76.808,62 zł (2%)
Wydatki bieżące
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota
0 10 0 1008 wydatki w zakresie melioracji- zatrudnienie pracowników 

11 pracowników w ramach robót publicznych
30933,23

0 1008 wydatki finansowane z budżetu powiatu na zatrudnienie 
pracownika zajmującego się sprawami melioracji

11166,00

0 1010 odsetki od zwrotu płatności za 2010r.- dot. budowy 
kanalizacji

233,26

0 1030 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - udziały w 
podatku rolnym

13491,98

0 1095 wydatki finansowane z budżetu państwa - zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

412495,79

0 1095 utrzymanie działek komunalnych 135,20
600 60016 remonty przepustów drogowych 10279,32

60016 oznakowanie dróg 8136,45
60016 remonty mostów 15669,41
60016 okrzesanie i wycinka drzew 5318,00
60016 remonty dróg 132124,43
60016 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 14587,80
60016 odśnieżanie dróg 40745,46
60016 pozostałe wydatki na utrzymanie i remont dróg 898,62

700 70004 administracja mieszkaniami komunalnymi 62538,46
70004 opłaty za media w lokalach komunalnych 14756,50
70004 eksploatacja i utrzymanie lokali komunalnych 95950,23



70004 podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych 7489,00
70005 odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 2696,43
70005 wydatki związane z przejęciem mieszkań do sprzedaży i 

zasiedlenia
18874,71

70005 wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego 11551,58
70005 odszkodowanie za przejęcie drogi 1600,00

710 71004 wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy

12447,70

71004 wynagrodzenie Gminnej komisji urbanistycznej 1750,00
71035 utrzymanie cmentarzy komunalnych 12638,65

750 75011 wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone 
gminie (finansowanie etatów)

52540,00

75022 diety radnych 63457,92
75022 wydatki związane z  funkcjonowaniem rady miejskiej 1829,38
75023 wydatki Urzędu Miejskiego w Wołcznie 1653579,98
75056 wydatki finansowane z budżetu państwa na spis 

powszechny
13624,86

75075 promocja gminy i współpraca z zagranicą 76122,48
75095 diety sołtysów 18982,92
75095 składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego i LGD Dolina 

Stobrawy
14885,25

751 75101 wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja 
rejestru wyborców

613,64

752 75212 wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony 
narodowej

700,00

754 75412 utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości 
bojowej

70464,23

75412 wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 1404,00
75416 wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 68513,85
75421 wydatki na zarządzanie kryzysowe 1497,61
75495 zakup i montaż terminala syreny alarmowej 1908,96
75495 monitoring miasta 3090,40

756 75647 wydatki związane z poborem podatków i opłat 46177,45
757 75702 odsetki od kredytów i pożyczek 109345,44

75704 spłata poręczenia za WOK 348130,97
758 75814 zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r. 97373,00
801 80101 wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych 3413432,29

80103 wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych

588981,89

80104 wydatki na funkcjonowanie przedszkola 612669,67
80110 wydatki na funkcjonowanie gimnazjum 1708987,06
80110 wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach 

programu -  zajęcia dodatkowe wspierające rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkól gimnazjalnych 

99305,45

80110 wydatki na realizacje programu Comenius 7852,47
80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół 301865,99



80120 wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego 262908,76
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18412,76
80148 wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych 238552,23
80195 fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 67500,00
80195 wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach 

programu -  wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III

20700

80195 pozostałe wydatki na zadania oświatowe , w tym na 
organizacje konkursów

7101,57

851 85153 wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii

3600,00

85154 wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii

89201,58

85195 dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej 
chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat 
pochodzących terenu gminy Wołczyn

10000,00

85195 wydatki finansowane z budżetu państwa- wydanie decyzji, 
w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej 

360,00

852 85205 szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 700,00
85212 wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata zasiłków 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2249999,00

85212 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych 
świadczeń

15450,75

85212 wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z 
funduszu alimentacyjnego finansowane z 
wyegzekwowanych świadczeń należnych gminie

38406,02

85213 wydatki finansowane z budżetu państwa na składki 
zdrowotne

14936,84

85214 zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa- 
wypłacono zasiłki okresowe - 196 rodzinom i  zasiłki 
celowe-94 rodzinom 

270539,33

85214 wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i 
umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie

6707,00

85214 odpłatności za pobyt osób w dps- 4  osoby 35100,83
85214 wydatki finansowane z budżetu gminy  na dożywianie 5154,27
85215 wypłata dodatków mieszkaniowych 240901,33
85216 wypłata zasiłków  stałych  finansowanych  z budżetu 

państwa- 40 rodzin 
74112,00

85219 wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 
finansowane z budżetu państwa

123000,00

85219 wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 
finansowane z budżetu gminy

221952,45

85228 wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pomocą 
objęto  29 osób

78565,19

85295 wydatki finansowane z budżetu państwa na dożywianie 163000



85295 wydatki finansowane z budżetu PUP w Kluczborku na 
prace społecznie-użyteczne

5580,60

85295 wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne 3720,40
85295 wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej 42592,11
85295 wydatki finansowane z budżetu gminy  na dożywianie 19973,79
85295 prace społeczno-użyteczne -wkład gminy - program wzrost 

kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

1642,50

853 85395 wydatki finansowane ze środków europejskich  na program 
w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i 
umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie

80358,94

854 85401 wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych 167085,98
85415 stypendia szkolne o charakterze socjalnym 104877,50

900 90002 zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów 6666,65
90003 oczyszczanie miasta 30833,35
90003 utrzymanie targowiska 6666,63
90004 utrzymanie zieleni 25833,35
90015 oświetlenie uliczne 162893,79
90019 utrzymanie i urządzanie terenów zielonych 12865,81
90019 utrzymanie   i rozbudowa ścieżek przyrodniczych i 

edukacyjnych
12,30

90019 edukacja ekologiczna 6851,65
90019 gospodarka odpadami na terenie gminy 11119,21
90019 monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej 8673,00
90019 opłaty za wody opadowe 18332,38
90019 pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska 91,80
90095 komisja mieszkaniowa 556,73
90095 przystanki autobusowe 7032,76
90095 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 

interwencyjnych
1401,34

90095 prace porządkowe - staw koło kina 2750,00
90095 usuwanie zwłok padłych zwierząt 810,00
90095 usługi kominiarskie 1097,16
90095 place zabaw 6257,78
90095 wycinka drzew 1000,00
90095 wyłapywanie psów 2324,12
90095 aktualizacja projektu kanalizacji Wierzbica Górna 2460,00
90095 wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 66800,44

921 92109 wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 24972,37
92109 dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 313000,00
92109 dotacja na działalność świetlic wiejskich 59500,00
92109 wydatki na działalność świetlic - wydatki Urzędu 

Miejskiego w Wołczynie
414,00

92116 dotacja na działalność biblioteki 158000,00
92195 wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2341,15



92195 wydatki na działalność kulturalną 51079,64
926 92601 wydatki na umowy zlecenia dla ratowników , instruktora 

nauki pływania dla dzieci, osoby do prowadzenia zajęć 
rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzącej prace 
porządkowe na terenie obiektów sportowych

6369,19

92601 wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych 86165,55
92605 dotacja dla gminy Kluczbork na organizacje wyścigu 

kolarskiego
3000,00

92605 dotacja na wspieranie sportu dla LKS z terenu gminy 
Wołczyn

53200,00

92605 wydatki na zdania w zakresie sportu- organizacja 
zawodów, dowóz uczniów na zawody sportowe

18584,80

Wydatki majątkowe
0 10 0 1010 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Duczów 

Mały- Jedliska
1476,00

0 10 0 1010 Budowa wodociągu w miejscowości Bruny Kolonie 
Jędrzejowice i Chomącko

738,00

0 10 0 1010 Zwrot płatności za 2010r.- dotyczący budowy kanalizacji 3703,32

600 60016 Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona , Kołłątaja , 
Kościuszki w Wołczynie

861,00

750 75023 Zakup kserokopiarki 4993,80

900 90015 Modernizacja  systemu oświetlenia  dróg na terenie gminy 
Wołczyn

65036,50

Wydatki bieżące 
Realizacja  wydatków  bieżących  przebiega  zgodnie  z  planem,  przewidziane  do  realizacji 
zadania w I półroczu zostały wykonane. 
W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wykonano w 91 % ze względu na realizację  zadania – 
zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  paliwa.  Zwrot  podatku  jest  zadaniem 
zleconym z budżetu państwa – na realizacje zadania w II półroczu gmina otrzyma kolejną 
dotacje.
W  dziale  020-  leśnictwo  –  realizację  zadań  wynikających  z   planów  urządzenia  lasów 
komunalnych w miejscowościach Wierzbica Górna i Wąsice przewidziano na II półrocze.
W  dziale  700-  gospodarka  mieszkaniowa  –  realizacja  wydatków  przebiega   zgodnie  z 
harmonogramem-  plan  wydatków  w  zakresie  utrzymania  i  zarządzania  lokalami 
komunalnymi  wprowadzono  od  miesiąca  kwietnia  -   w  związku  z  tym  mniejsze  jest 
procentowe wykonanie wydatków.
W działach:  710- działalność usługowa  i  751- urzędy naczelnych organów władzy , kontroli 
i  ochrony  prawa  oraz  sądownictwa  realizacja   wydatków  przebiega  zgodnie  z 
harmonogramem i podpisanymi umowami .
W dziale  752-  obrona narodowa-  zrealizowano  wydatki  finansowane  z  dotacji  z  budżetu 
państwa. Zadanie rozliczono ,  dotacja wpłynęła w lipcu.
Wydatki majątkowe wykonano w I półroczu w niewielkim stopniu,  wydatkowano jedynie 
2% planu. 
Większość zadań inwestycyjnych realizowanych jest zgodnie z zawartymi umowami , które 
przewidują wydatkowanie kwot za wykonane roboty w II półroczu.
Zadania na które podpisano umowy- w trakcie realizacji:



1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Duczów Mały- Jedliska.
2. Budowa wodociągu w miejscowości Bruny Kolonie Jędrzejowice i  Chomącko.
3. Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Świniary  Małe  oraz  przysiółku 

Szymonków-Cegielnia.
4. Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona, Kołłątaja , Kościuszki w Wołczynie 

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w pkt 4 niniejszej informacji.

2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2011r. wynosi : 5.502.869,25 zł co stanowi 16,16 % planowanych 
dochodów.
Na zadłużenie składają się następujące tytuły:
1. kredyt zaciągnięty w 2001r. na budowę gimnazjum- 2.981.250 zł,
2. kredyt zaciągnięty w 2009r. na budowę  drogi w Wąsicach- 90.000 zł,
3. kredyt zaciągnięty  w 2009r. na budowę drogi w Skałągach- 300.000 zł, 
4. kredyt zaciągnięty w 2010r. na przebudowę biblioteki- 250.000 zł,
5.  pożyczka zaciągnięta  w 2009r.  i  2010 r.  na budowę kanalizacji  w Wierzbicy Górnej  i 
Gierałcicach- 1.659.601,60 zł,
6.  umowy  zawarte  w  2005r.  na  modernizacje  oświetlenia  ulicznego-  222.017,65  zł 
(zwiększające  kwotę  długu  w  związku  z  wejściem  w  życie  z  dniem  01.01.2011r. 
rozporządzenia  Ministra  Finansów z dnia 23.12.2010r.  w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego w tym Skarbu 
Państwa)
W pierwszym półroczu zawarto  umowy w sprawie :
1.  pożyczki  na  wyprzedające  finansowanie   wydatków   na  zadania  dotyczące  budowy 
wodociągów  współfinansowane  z   PROW-  do  kwoty  1.260.000  zł-  pożyczka  będzie 
zaciągana w II półroczu  w zależności od realizacji robót budowlanych, 
2. kredytu na pokrycie planowanego deficytu i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych kredytów – 
zaplanowano 2 transze kredytu 15.07 .2001r. – 650.000 zł i 15.09.2011r.- 1.000.000 zł. 

3. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2011r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły:  680.356,64 zł, 
skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg ustawowych) wyniosły- 102.559,44 zł, umorzono 
zaległości podatkowe na kwotę: 499.212,93 zł oraz rozłożono na raty lub odroczono termin 
płatności podatków  na kwotę: 27.395,76 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów  podatków przedstawia poniższa 
tabela. 

Podatek Skutki obniżenia 
górnych stawek 
podatkowych

Skutki 
udzielenia ulg- 

bez ustawowych

Umorzenia Rozłożenia na 
raty, odroczenie 

ter. płatności
Podatek od 
nieruchomości- 
osoby prawne

461.123,89 102.559,44 481.707,00 7.285,66

Podatek leśny- 
osoby prawne

0 0 132,00 0



Podatek od 
środków 
transportowych- 
osoby prawne

4.563,54 0 1.335,00 0

Odsetki – osoby 
prawne

0 0 246,00 0

Podatek od 
nieruchomości- 
osoby fizyczne

165.293,03 0 11.023,72 1.029,80

Podatek rolny- 
osoby fizyczne

0 0 2.363,71 7.634,30

Podatek leśny- 
osoby fizyczne

0 0 33,00 11,00

Podatek od 
środków 
transportowych- 
osoby fizyczne

49.376,18 0 0 11.435,00

Odsetki- osoby 
fizyczne

0 0 2.372,50 0

Razem 680.356,64 102.559,44 499.212,93 27.395,76
  
4. Stopień realizacji inwestycji
 
W I półroczu rozpoczęto większość planowanych na ten rok inwestycji – zapłata za wykonane 
prace nastąpi w II półroczu.
Plan  wydatków  na  poszczególne  inwestycje  oraz  wydatkowane  w  I  półroczu  kwoty 
przedstawiono w części tabelarycznej informacji.
1.  Budowa  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  Duczów  Mały-  Jedliska  – 
przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania w II 
półroczu.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny- Kolonie Jędrzejowice i Chomącko- 
przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania w II 
półroczu . 
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary Małe oraz przysiółku Szymonków-
Cegielnia-  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  i  podpisano  umowę  na  wykonanie 
zadania w II półroczu. 
4. Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym- zadanie zrealizowane zostanie 
w II półroczu.  
5.Przebudowa dróg przejętych od ANR OT w Opolu- zadanie zostanie  zrealizowane w II 
półroczu pod warunkiem uzyskania dofinansowania od ANR . 
6.  Przebudowa  drogi  w  miejscowości  Wierzchy-  w  II  półroczu  zostanie  wykonana 
dokumentacja techniczna .
7.  Przebudowa  dróg  gminnych  ul.  Dzierżona  ,  Kołłątaja  ,  Kościuszki  w  Wołczynie- 
rozpoczęto budowę-termin zakończenia prac IX 2011r.. Budowa ul. Dzierżona  o nawierzchni 
asfaltowej  wraz  z  chodnikami,  wjazdami  na  posesje  oraz  kanalizacją  deszczową  i 
oznakowanie. Ul. Kościuszki- wykonano nowy chodnik po jednej stronie ulicy oraz wjazd na 
posesje z wymianą krawężników , wykonano dodatkowe przejście przez ulice przy ZOL-u 
oraz oświetlenie. 
8.  Adaptacja  budynku  szkoły  w  Rożnowie  na  cele  mieszkalne-  w  II  półroczu  zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna.



9.  Przebudowa dachu  na  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie-  zlecono  wykonanie 
dokumentacji projektowej. 
10. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- wydatki na rekultywacje 
techniczną  wysypiska- planowane do wykonania w II półroczu.
11.  Remont  świetlicy  wiejskiej  w  Markotowie  Dużym  wraz  z  zakupem  sprzętu  i 
wyposażenia- zadanie realizowane przez WOK w II półroczu. 


