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INFORMACJA OPISOWA  O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY  BABORÓW   ZA   OKRES   I-GO   PÓŁROCZA  2007r.

 

Informacja zawiera :
1. Zmiany dokonane w okresie I-go półrocza w stosunku do pierwotnego budżetu
           uchwalonego przez Radę Miejską,
2. Wykonanie planu dochodów budżetowych,
3. Wykonanie planu wydatków budżetowych,
4. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
            Środowiska
5. Wykonanie planu dotacji.
6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej .
7. Zobowiązania finansowe Gminy.
8. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
9. Inne informacje. 

I.       Zmiany dokonane w okresie I-go półrocza 2007r.  

Wyszczególnienie Budżet gminy na 
01.01.2007r.

Budżet Gminy na 
30.06.2007r.

Różnica 
(3-2)

% 
Wzrostu

1 2 3 4 5
1. Dochody własne 6.914.280 6.911.451 - 2.829 X
2. Subwencja ogólna            3.977.437 4.048.379 70.942 1,78
   -  część wyrównawcza
   -  część oświatowa
   -  część równoważąca

              520.068 520.068 X X
3.409.019 3.479.961 70.942 2,08

48.350 48.350 X X
3. Dotacje na zadania 
zlecone 2.071.633 2.577.202 505.569 24,40

4. Dotacje i środki na zadania 
własne 1.346.220 1.570.999 224.779 16,70

R a z e m 14.309.570 15.108.031 798.461 5,58

Przychody 2.386.030 2.611.975 225.945 9,47
- nadwyżka/ wolne środki 380.000 605.945 225.945 59,46
- pożyczki i kredyty 1.950.000 1.950.000 X X
-spłata udzielonych pożyczek 56.030 56.030 X X

O G Ó Ł E M 16.695.600 17.720.006 1.024.406 6,14



Środki wykazane w kolumnie 4 powyższego zestawienia spowodowały zmiany budżetu z 
następujących  przyczyn  :

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł
1. Zmniejszenie  planu udziału w pod. dochodowym od osób fizycznych - 19.178
2. Zwiększenie planu subwencji oświatowej + 70.942
3. Zwiększenie planu środków na realizację projektu „Sportowe 

pogranicze” w ramach INTERREG IIIA       + 13.557

4. Wprowadzenie dotacji na naukę j.angielskiego w  kl.I  szkoły podst. + 9.030
5. Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej + 311.056
6. Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów + 83.102
7. Wprowadzenie dotacji na koszty przejazdu poborowych + 34
 8. Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego + 313.569
 9. Wprowadzenie dochodów własnych z tytułu darowizn i usług       + 16.349
10. Zwiększenie planu wolnych środków + 225.945

O G Ó Ł E M + 1.024.406

II.   Wykonanie planu dochodów budżetowych.  

                           Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2007 rok było 
wykonanie dochodów własnych w 2006   roku z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, 
wielkości szacunkowych na niektóre pozycje dochodowe podawane przez Ministerstwo 
Finansów ( subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz wydziały 
merytoryczne Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  (dotacje celowe na zadania rządowe i 
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych), a także stawek podatków i opłat 
lokalnych przyjętych przez Radę Miejską.

                         Plan dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu wg uchwał 
budżetowych na dzień 30.06.2007r. wynosi 15.108.031 zł został wykonany w wysokości 
7.805.836 zł  co stanowi   51,7 % .

              Realizacja planu dochodów budżetowych  w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej przedstawia się następująco :

1. W dziale Rolnictwo  na plan w wysokości 409.789 zł –uzyskano następujące wpływy :
1)  środki strukturalne i z  Budżetu Państwa w kwocie  93.028  zł z tytułu  rozliczenia 
zrealizowanego w 2006 r.  zadania inwestycyjnego pod nazwą  „ Budowa sieci 
wodociągowej tranzytowej Dzielów – Raków”. 
2) dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z 
terenu Gminy Baborów w wysokości 313.568

2. W dziale Leśnictwo  - plan 2.500 zł, w okresie sprawozdawczym brak wpływów z tytułu 
dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność  - plan dochodów obejmuje:
   1)  wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500 zł, wykonanie wynosi 

354 zł. 
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   2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.762 zł – wykonanie wynosi  2.244 zł  na które 
składają się środki otrzymane w ramach odszkodowania za uszkodzone przystanki.

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 566.090  zł  uzyskano następujące 
wpływy :
- za wieczyste użytkowanie na plan 27.100  zł, wykonanie  19.169   zł  tj. 70,7 % planu. 

Należne dochody z tego tytułu ustalono na 24.037  zł,  w tym  zaległości z roku 
ubiegłego 7.279 zł.  Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 
wynoszą 4.974  zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 291.490  zł, wykonano 
131.838  zł, co stanowi  45,2 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została 
na poziomie  292.424  zł.  Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi 
kwotę 160.588 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie 
windykacyjne

- planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej  do mieszkań komunalnych 
skalkulowano na 68.500 zł,  należność za okres sprawozdawczy ustalono na  48.509 
zł. Wykonanie wynosi  22.352 zł tj. 32,6 % planu. Zaległość wynosi  26.158 zł. Na 
zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 143.000 zł wykonano 
104.532  zł, tj. 73,1 % planu.

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz pozostałych dochodów 
wynoszą 2.215 zł .

Razem wpływy wynoszą  280.106  zł tj. 49,5 % planu.

W dziale tym zaplanowano także wpływ środków strukturalnych w kwocie 36.000 zł 
związanych z planowana realizacją zadania inwestycyjnego „Zespół  budynków 
mieszkalnych przy ul. Wiejskiej w Baborowie”.  Jednakże ze względu na zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów zakupem rozpoczętej inwestycji zadanie nie było realizowane 
w okresie sprawozdawczym.

5. W dziale  Administracja Publiczna  na ogólny  plan  136.199   zł  uzyskano 
następujące wpływy : 

-  z opłat określonych przepisami prawa – opłata stała za wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej – 2.050 zł,

-  ze sprzedaży składników majątkowych – 554 zł ,
-  z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie  się z ZUS i US – 134 zł,
- dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności, 

działalności gospodarczej wynoszą 36.282 zł,
- 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 966 zł,
- wpływy należne za przeprowadzone rozmowy telefoniczne – 697 zł ,
- pozostałe dochody  - należności z lat ubiegłych – 2.114  zł,
- zaplanowane wpływy z tytułu refundacji PUP z tytułu poniesionych kosztów 

wynagrodzenia pracowników  zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych to kwota 
22. 200 zł. Wpływów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie uzyskano.

- na dofinansowanie projektu  „Wizytówka turystyczno-gospodarcza Gminy Baborów ” 
zaplanowano środki z budżetu państwa oraz środki strukturalne w kwocie 31.450  zł. 
Zadanie jest w trakcie realizacji.

- zaplanowana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego  w wysokości 34 zł na 
dofinansowanie dojazdu poborowych na komisję lekarską nie wpłynęła w okresie 
sprawozdawczym.
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Razem dochody tego działu wynoszą 42.797 zł i stanowią 31,4 % planu. 

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 1.068 zł wpłynęły dotacje 
celowe na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców  w kwocie 534 zł, tj. 

    50,0  % planu.

7. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 3.400 zł      
uzyskano następujące wpływy :
- dochody z najmu lokali w remizach OSP oraz wpływy z usług  –1.590 zł
- dotacja celowa na finansowanie wydatków z zakresu Obrony Cywilnej została przyjęta 

do budżetu w wysokości 1.000 zł.   W okresie sprawozdawczym nie było wydatków 
podlegających refundacji z dotacji celowej

8. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych  na plan 5.413.752  zł 
wpływy wynoszą 2.743.736  zł, co stanowi 50,7 % planu.
Planowane dochody  zostały wykonane w stopniu przybliżonym do założeń 
planowanych, i tak :

- udziały  w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały  do budżetu na 
podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 
1.479.019  zł, natomiast wpływy wynoszą 719.827 zł tj. 48,7  % planu. Jest to pozycja 
dochodowa, na realizację której organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości 
80.201 zł 

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 14.519 zł tj. 38,1  %. Na to źródło 
dochodów organ wykonawczy również nie ma  wpływu.

- plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 2.077.140 zł. 
Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości 1.055.478 zł, co stanowi 50,8 % 
planu. Plan ten został ustalony w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską i 
przedmiot  opodatkowania. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres 
całego roku wraz z należnościami  z lat ubiegłych  wynoszą 2.187.489  zł. 
Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu za okres  I-go półrocza wynikająca z 
ewidencji szczegółowej wynosi  130.402 zł, z czego 4.365 zł to zaległości od osób 
prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

         W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 
8.822 zł,  natomiast odroczeń terminu płatności i  rozłożeń płatności na raty 
przypadających do zapłaty w II półroczu 2007  udzielono na kwotę 2.662 zł.  

         Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 95.132 zł natomiast skutki 
ulg w podatku wynikające z uchwały Rady wynoszą 119.058  zł i dotyczą głównie 
obiektów administrowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne

- podatek rolny  od osób fizycznych i osób prawnych  w stosunku do planu został 
wykonany w 48,3 %. Plan przyjęto w  wysokości 1.515.710  zł w oparciu o areał 
będący we władaniu osób fizycznych i prawnych i obowiązującą stawkę za 1 ha 
przeliczeniowy podaną przez GUS tj cena 1 q żyta x 2,5  oraz wartość pięciu kwintali 
żyta za grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Należności wynikające z 
ewidencji podatkowej na okres całego roku z uwzględnieniem należności z lat 
ubiegłych  wynoszą 1.490.515 zł.  Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę  731.876  zł. 

4



Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu za okres I-go półrocza  wynikające z 
ewidencji szczegółowej wynoszą 41.903 zł. 

         W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:
- odroczenia i rozłożenia na raty z terminem płatności przypadającym  na drugie  
  półrocze w kwocie 9.767 zł 

    - umorzenia – 1.704 zł.
Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

- podatek od środków transportowych  na plan 170.380 zł  wykonano 70.073 zł  tj. 
41,1  % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 37.042 
zł,  na które wszczęte zostało postępowanie windykacyjne. W okresie 
sprawozdawczym udzielono ulg w formie umorzenia na kwotę 2.800 zł, odroczenia i 
rozłożenia na raty z terminem  wpłaty na okres  II półrocza 3.835 zł. Skutki obniżenia 
górnych stawek podatku wynoszą 18.555 zł. 
 

     -   wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości 
50.437 zł co stanowi 85,43 %  planowanych wpływów.

   
- realizacja pozostałych wpływów z zakresu podatków i opłat lokalnych wykazuje 

wykonanie w kwocie 21.325 zł .

9. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi 2.425.720 
zł, co stanowi 59,9 % planu. Ponadto w dziale tym, ewidencjonuje się oprocentowanie 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość 
oprocentowania  za okres sprawozdawczy wynosi 15.664 zł.

10. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 453.762 zł 
  uzyskano wpływy w wysokości 28,9 % planu z następujących tytułów :

- czynszów  mieszkaniowych w wysokości  37.850  zł 
- opłaty za pobyt w przedszkolu  – 58.689 zł,
- pozostałe wpływy  – 407  zł,     
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  – 624  zł,
- dotacji celowej na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły 

podstawowej oraz na zwroty pracodawcom  kosztów przygotowania zawodowego 
pracowników młodocianych – 28.013 zł.

- prowizji za terminowe rozliczanie się z ZUS i US. –388 zł.
- prowizji otrzymanej od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia uczniów – 

4.280 zł 
- wpływy z usług – 772 zł 

W dziale tym zaplanowano również :
            -   90.000 zł jako dotację w ramach  Kontraktu Wojewódzkiego  na dofinansowanie  

   zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. 
  Opawskiej w Baborowie”. Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym
  ze względu na brak  możliwości pozyskania środków finansowych  na ten cel.    
-  155.550 zł  - środki z funduszy strukturalnych na realizację zadania 
   „Zagospodarowanie kompleksu szkolnego wraz z układem komunikacyjnym przy ul. 
   Wiejskiej  5a ”.  Zadanie do realizacji w II półroczu 2007.

5



11. W dziale  Ochrona Zdrowia  realizowane są wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na plan 80.000 zł wpływy z tego tytułu 
wynoszą 54.685 zł co stanowi 68,4 % planu. Ponadto uzyskano wpływ kwoty 60 zł   

       tytułem wpłaty należności za rozmowy telefoniczne.

12. W dziale Pomoc  Społeczna ustalony plan dochodów wynosi  3.282.866  zł z czego 
3.245.056  zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, 
których  wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.410.120 zł  .  Dochody z opłat 
za opiekę nad chorym w domu – 5.027 zł  i stanowią 46,5 % planu w tej pozycji 
dochodowej. Wpływy z innych dochodów to kwota 46 zł.  Ponadto w dziale tym ujęto 
otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie prowadzonych prac 
społecznie użytecznych w wysokości 3.531 zł.

13. W dziale  Edukacyjna Opieka Wychowawcza  plan dochodów z tytułu odpłatności 
za korzystanie ze stołówki szkolnej wynosi 477.150  zł – wykonanie  168.992 zł. 
Wpływy z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków to kwota 1.481 zł 
Dotację celową na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów na podstawie 
otrzymanego zawiadomienia przyjęto do planu  w kwocie 83.102 zł.  Wykonanie tej 
dotacji  wynosi  100% planu. 

14.W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan został ustalony na 
kwotę 62.370  zł natomiast wykonanie wynosi 7 zł i jest to opłata za wprowadzanie wód 
opadowych do gruntu. Wpływów z opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym nie 
uzyskano. 

 Ponadto w dziale tym w planie  przyjęto środki  z Gminnego Funduszu Ochrony  
 Środowiska  na dofinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz  
 rozbudowy składowiska odpadów w  kwocie 58.500  zł  . Realizację zadań przewidziano 
 w II  półroczu stąd też w okresie sprawozdawczymi nie przekazano dotacji na 
wymienione zadania. 

 15.W dziale  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w planie przyjęto dochody  z 
tytułu najmu lokali w placówkach kulturalnych w wysokości 47.620 zł. Wpływy z tego 
tytułu wynoszą 23.283 zł. Opłaty za korzystanie z usług telefonicznych wynoszą 156 zł. 
Na dofinansowanie działalności  zespołu Mażoretki gmina otrzymała darowizny w 
kwocie 1.632 zł. Wpływy uzyskane z funkcjonowania „ikonki” to 19 zł  a odsetki z tytułu 
nieterminowych płatności  czynszów 120 zł .

       
   16. W dziale Kultura Fizyczna i Sport  wpływy z najmu obiektu sportowego wynoszą 

2.591   zł.  Rozliczenie zadania zleconego dla organizacji pożytku publicznego 
wykazało należny zwrot dotacji pobranej w 2006r. Środki te w wysokości 615 zł  plus 
odsetki 4 zł wpłynęły do budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano także wpływ 
środków strukturalnych i z Budżetu państwa na zadanie „Sportowe pogranicze” 
realizowane w ramach INTERREG IIIA. Zadanie jest w trakcie realizacji.

  Dochody budżetowe ogółem można podzielić na 2 podstawowe grupy, dla których 
wykonanie planu przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Plan  po
zmianach

Struktura
planu

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w %

Struktura
wykonania

1 2 3 4 5 6
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1.Dochody własne : 5.432.432 35,96 2.695.642 49,62 34,53
w tym realizowane przez :
     - Urzędy  Skarbowe 91.360 0,61 130.638   143,00    1,67
     - Gminne Jedn.Organizacyjne 5.341.072 35,35 2.565.004 48,02 32,86

 2. Dochody transferowe : 9.675.599 64,04 5.110.194 52,82 65,47
1) subwencje i udziały 5.527.398 36,58 3.145.547 56,90    40,30
     - subwencja oświatowa 3.479.961 23,03 2.141.512 61,50 27,44
     - subwencja wyrównawcza 520.068 3,44 260.034 50,00 3,33
    -  subwencja równoważąca 48.350 0,32 24.174 50,00 0,31
     - udział w pod.doch.od osób fiz. 1.479.019 9,79 719.827 48,76 9,22

2) dotacje i środki na zadania : 4.148.201 27,46 1.964.647 47,36 25,17
         - zlecone 2.577.202 17,06 1.238.722 48,06 15,87
         - bieżące zadania własne 1.193.229 7,90 632.897 53,04 8,11
         - zadania inwestycyjne 377.770 2,50 93.028 24,63 1,19
O G Ó Ł E M 15.108.031 100,00 7.805.836 51,70 100,00

                              Z przedstawionych wyżej danych wynika, że większym źródłem 
dochodów gminy są dochody transferowe w zakresie planu jak i wykonania. 

                            Analizując realizację dochodów w stosunku do planu i upływu czasu, 
stwierdza się, że dochody budżetowe w kwotach ogólnych zostały wykonane w  51,7  %, a 
więc powyżej założeń planowanych w stosunku do upływu czasu.  

Poza dochodami  omówionymi wyżej,  do budżetu  wprowadzone zostały wolne środki   w 
kwocie  605.945 zł ,których  wykonanie za 2006 r.  wynosi 899.498 zł.   Ponadto 
zaplanowano do zaciągnięcia długoterminowe zobowiązania w formie kredytu na kwotę 
1.950.000 zł oraz przychody w wysokości 56.030 zł z tytułu spłaty pożyczki na realizację 
zadania „e-urząd”  
                       Tabelaryczne wykonanie planu dochodów  i przychodów według działów i 
źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr  1. 

ΙΙΙ. Wykonanie planu wydatków budżetowych.  

                                  Bazą planowania wydatków budżetowych na 2007 rok było wykonanie 
roku 2006 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości 
szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do 
wykonania w 2007 roku. Strona dochodowa już na etapie planowania nie zabezpieczała w 
pełni potrzeb zadaniowych, dlatego też gmina zmuszona była zaplanować przychody w 
formie kredytu  na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych.
 
                               Analizując realizację budżetu po stronie wydatków stwierdza  się, że w 
celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych społeczeństwa, które to potrzeby są zadaniami 
własnymi gminy, gmina realizowała w okresie I-go półrocza  wydatki w zakresie zadań 
bieżących i inwestycyjnych. Plan wydatków za okres sprawozdawczy został wykonany w 
43,3 % t j. na plan 16.548.393 zł wydatkowano 7.168.988zł.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :
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1. W dziale Rolnictwo  - na plan  349.369 zł, wykonano – 328.671zł, tj. 94,1 % planu.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
• wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego  dla rolników w ramach 

otrzymanej dotacji – 313.568 zł  zł.
• usługi weterynaryjne  – 200  zł,
• składki na rzecz Izb Rolniczych – 14.903 zł

2. W dziale Transport – na plan  283.892 wydatkowano 47.919  zł, co stanowi 16,9 % 
planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :
• bieżące utrzymanie dróg gminnych –3.614 zł, w tym prześwietlenie koron drzew – 1.436 

zł,
• zakup materiałów do odnowienia przystanków    – 128  zł,
• zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych  - 146 zł,
• mapy do celów projektowych koniecznych do realizacji zadania odwodnienia drogi 

prowadzącej do składowiska odpadów – 610 zł ,
• w ramach remontu przepustu drogowego w Czerwonkowie wydatkowano 1.708  zł,
• do Starostwa wniesiono opłatę  w kwocie 15.740  zł  za wbudowanie urządzeń 

kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej .

Pozostałe zadania przyjęte w budżecie są w trakcie realizacji bądź  rozpoczęcie ich zostało 
zaplanowane  na II półrocza 2007r. . 

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano takie zadania jak :
1. Przebudowa i remont  ul. Wiejskiej   na plan 26.000 zł wykonano – 25.973  zł – zadanie 
zostało zrealizowane.  Drugi etap realizacji tego zadania zaplanowano  na 2008 r.  
2.  Na opracowania dokumentacyjne  dotyczące zadania „Budowa mostu i drogi dojazdowej 
w Rakowie” przyjęto do budżetu 30.000 zł . W okresie sprawozdawczym środków nie 
wydatkowano – prowadzone są uzgodnienia z Kombinatem Rolnym w Kietrzu dotyczące 
ewentualnego współfinansowania w/w zadania. 

3. W dziale Gospodarka  Mieszkaniowa – na plan 492.965 zł, wykonano 202.469 zł tj. 
41,1 % planu.
W ramach wydatków bieżących, wymienione środki wydatkowane zostały głównie  na 
utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a przede wszystkim :

• koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Moniuszki 15 – 8.787  zł, w tym wynagrodzenia i 
pochodne palacza – 6.325 zł,

• koszty eksploatacji budynków  gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz 
przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia –   48.724  zł,  w tym :

     - przebudowa pieców kaflowych, roboty zduńskie    - 9.405 zł,  
     - roboty wodno-kanalizacyjne – 2.922 zł,
    - roboty dekarskie w zakresie remontów i napraw dachów   - 9.897zł,
    - remonty lokali  komunalnych  - 3.641 zł,
    -  usługi kominiarskie – 3.823 zł,  
   -  koszty naprawy instalacji elektrycznej, gazowej – 988 zł ,
   -  koszty związane z przystosowaniem mieszkań do zasiedlenia  - 1.826 zł ,
   -  koszty usług komunalnych -  8.307 zł ,
   -  pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynków – 7.915 zł.
• udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 110.700  zł w tym ,
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-   koszty eksploatacji nieruchomości  - 83.654 zł, 
-  koszty eksploatacji centralnego ogrzewania  - 27.046 zł ,

• koszty  energii  cieplnej i wody wyniosły  – 7.729 zł
• opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym – 

4.435 zł 
• koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży  i opłaty za wypisy z ksiąg 

wieczystych – 20.947 zł,
• usługi informatyczne  - 380 zł, 
• Pozostałe koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 767  zł.

W dziale tym zaplanowano  także środki w wysokości 42.000 zł  na zakup prawa 
wieczystego użytkowania działek gruntowych od Cukrowni Baborów. Zadanie zostało 
zrealizowane w II półroczu 2007 r. 
Ponadto zabezpieczono w budżecie kwotę 4.000 zł na wypłaty kaucji mieszkaniowych 
związanych z wykupem mieszkań. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. 

Zadanie inwestycyjne „Zespół budynków mieszkalnych  przy ul. Wiejskiej na które 
zaplanowano środki w wysokości 42.360 zł przy udziale środków  strukturalnych  oraz z 
Budżetu Państwa  nie było realizowane w okresie sprawozdawczym ze względu na 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów zakupem rozpoczętej inwestycji. Rozpoczęcie 
procedury przetargowej nastąpiło w II półroczu 2007 r. 

4. W dziale Administracja Publiczna - na plan 2.079.609  zł wydatkowano 925.801  zł
co stanowi 44,5 % planu, z czego główne wydatki to :
• koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 41.885 zł,
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

świadczenia socjalne pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w 
ramach prac interwencyjnych – 623.921  zł,

• ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – 2.273 zł,
• koszty podróży służbowych – 10.832 zł  w tym  ryczałt za używanie prywatnych 

samochodów do celów służbowych – 3.105 zł, 
• wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe, druków, czasopism, 

wydawnictw, aktów prawnych – 16.061 zł,
• zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 4. 139 zł,
• usługi komunalne,  pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV  - 27.587  zł,
• doposażenie stanowisk pracy – 8.193 zł,
• naprawa i  konserwacja urządzeń biurowych oraz sprzętu  pp.poż –6.306 zł,
• zużycie energii elektrycznej i wody – 7.251 zł,
• usługi internetowe  –7.974 zł,
•  badania lekarskie – 375 zł,
• koszty utrzymania samochodów służbowych  - 6.319  zł,
• za przygotowanie decyzji pod zabudowę – 2.269 zł, 
• wydatki na szkolenia –8.998 zł,
• obsługa prawna –12.810 zł,
• za aktualizacje programów ,  zakup licencji programów komputerowych oraz akcesoria 

komputerowe -  30.121 zł,
• zakupy na potrzeby remontu budynku i usługi remontowe –1.244 zł,
• składka na rzecz ZGŚO i SILESII – 8.199  zł,
• stan pogotowia kasowego – 1.834 zł,
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• zakupy na potrzeby konserwatorów oraz pracowników interwencyjnych  – 1.776  zł,
• koszty opłat i prowizji bankowej –  473 zł,
• składka na PFRON – 9.754 zł,
• pozostałe wydatki bieżące –  3.120 zł,
• promocja gminy – 5.952 zł, w tym realizacja projektu  „Wizytówka turystyczno 

gospodarcza Gminy Baborów” realizowanego w ramach programu Intereg III A – 3.231 
zł. 

• koszty przejazdu poborowych do komisji lekarskiej – 34 zł, 

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej 
z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, 
wydatkowano środki w łącznej kwocie  73.302  zł w tym z dotacji celowej sfinansowano 
36.282 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w planie zabezpieczono 33.824  zł na zakup 
sprzętu komputerowego oraz dalszą realizację programu e-urząd . W I-szym półroczu 
zakupiono sprzęt komputerowy  na wartość 2.799  zł  natomiast dotacji na realizację 
zadania „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w okresie sprawozdawczym nie 
przekazano.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan  1.068 zł wydatkowano 534 zł, 
co stanowi  50% planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty  prowadzenia stałego 
rejestru wyborców. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej.

6. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - na plan 134.320 
zł wydatkowano 66.081  zł,  co stanowi 49,2 % planu.
W ramach tych środków na zabezpieczenia gotowości bojowej wydatkowano na:
• wynagrodzenia, koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów 

specjalistycznych oraz ryczałt Komendanta OSP – 21.542 zł,
• ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 1.685 zł,
• wydatki na utrzymanie samochodów specjalistycznych – 10.167  zł,
• organizacja zawodów pożarniczych  – 2.500  zł,
• zużycie  energii elektrycznej i wody – 3.187  zł,
• remont motopompy – 5.490 zł, 
• zakup opału – 5.312 zł ,
• usługi komunalne –546 zł,
• wydatki na  zakup i naprawy  sprzętu ratowniczego –  4.757 zł,
• zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia napraw budynków – 957 zł,
• zakupy doposażenia jednostek OSP - 8.259 zł w tym zakup umundurowania -  6.150 zł ,
• zakup prasy, środków czystości – 980 zł ,
• pozostałe wydatki – 699  zł,

W ramach Obrony Cywilnej nie wydatkowano środków. 

7. W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych- na plan 44.300  zł wydatkowano 
19.850  zł co stanowi 44,8 % planu. Wydatki tego działu dotyczą finansowania kosztów 
związanych z poborem  podatków i opłat. Koszty usług pocztowych i internetowych 
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stanowią  4.050   zł, na opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne wydatkowano 2.390 zł . 
Wypłacona  prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę  13.410 zł. 

8. W dziale Obsługa długu publicznego -na plan 248.515  zł  wydatkowano 105.635  zł 
na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na 
finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.
        

9. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan  5.998.210  zł  wydatkowano 2.629.624   zł
 ( 43,8% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych 
przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa Baborów oraz Filia Tłustomosty   na plan wydatków bieżących 
2.229.776  zł , wydatkowano 1.039.202  zł   z czego na :
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe -

966.669  zł,
• stypendia  dla uczniów – 3.552  zł, 
• zakup opału do szkół przy ul. Opawskiej i w Tłustomostach –  11.287 zł,
•  zakup materiałów biurowych, prasy, pomocy dydaktycznych – 2.640  zł,
• zakup materiałów gospodarczych, środków czystości  – 9.300 zł,
• wymiana blatów w stolikach, zakup gablot  - 10.555 zł, 
• realizacja projektu  „Eko-partnerstwo” – 2.583 zł, 
• zakup energii elektrycznej, wody – 15.403 zł , 
• zakup usług komunalnych, telefony, internet  przeglądy p.poż, opłaty RTV, pocztowe – 

9.317 zł,
•  kosztorys  remontu instalacji c.o. w budynku przy ul. Opawskiej – 396zł,
• naprawa kontenera – 976 zł,
• ubezpieczenie mienia  – 3.438 zł,
• koszty podróży służbowych– 2.043 zł,
• zakup akcesoriów komputerowych – 157 zł,
• pozostałe wydatki – 886 zł,

Koszty eksploatacji kotłowni stanowią kwotę  - 38.326  zł  przy założeniach planowanych 
77.343  zł. Pozycje wydatkowe stanowią zakup opału na kwotę 26.932 zł , wynagrodzenie 
oraz pochodne zatrudnionych palaczy 9.805 zł , montaż pompy ciepłej wody 1.220 zł oraz 
koszty usług komunalnych  i przeglądów 369 zł .

Przedszkola na plan 1.270.366  zł wydatkowano 582.046  zł, co stanowi 45,8  % planu.

Realizacja  wydatków  bieżących za okres sprawozdawczy w  poszczególnych placówkach 
przedszkolnych została przedstawiona w  „Zestawieniu wydatków na działalność 
przedszkolną”. 
Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.320.413 zł wydatkowano 652.668  zł  tj. 49,4 
%, z czego na :
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkniowe – 608.597 zł,
• stypendia dla uczniów – 5.040 zł,
• zakup materiałów biurowych, druków, prasy, pomocy dydaktycznych –2.740 zł,
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• realizacja projektu „Młodzi –Równi w UE”– 2.974 zł,
• zakup ławek, gablot  wymiana blatów w stolikach – 2.800 zł ,
• zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa  – 7.691 zł,
• zużycie energii elektrycznej, wody -9.009 zł ,
•  zakup usług komunalnych, telefony, Internet, przeglądy techn., opłata RTV – 6.348 zł,
• naprawa ławek – 627  zł,
• podróże służbowe – 2.446 zł,
• ubezpieczenie mienia –3.159 zł,
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki –1.237 zł.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan  242.415 zł, wydatkowano 97.385  zł,  tj. 40,2 % planu

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan  341.878 zł wydatkowano 160.685  zł tj. 
47,0  % planu, z czego na :
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – 141.584 zł,
• zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prasy –6.001 zł,
• wydatki na szkolenia i podróże służbowe –1.787 zł,
• usługi telekomunikacyjne – 2.423 zł,
• zakup oprogramowania wraz z licencjami, opłaty za korzystanie z programów 

komputerowych, zakup doposażenia komputerów  – 6.226 zł,
• zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia biur – 1.884 zł,
• ubezpieczenie  mienia – 86 zł,
• naprawa kserokopiarki – 305 zł, 
• pozostałe wydatki bieżące – 389 zł,

Na koszty  związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano 6.345  zł.

Należną składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
odprowadzono składkę w wysokości  32.454 zł  a na zwrot pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników przeznaczono  kwotę 4.848 zł. 

Na utrzymanie obiektów  po byłych placówkach oświatowych wydatkowano 15.665 zł.
Wydatki te głównie dotyczą bieżącej eksploatacji tych obiektów :  zakup opału – 3.186  zł, 
wynagrodzenia palaczy -9.564  zł, koszty energii i wody  - 142 zł ,  usługi komunalne i 
przeglądy – 2.177  zł  , materiały gospodarcze , ubezpieczenie  - 596 zł.  

W ramach zadań  inwestycyjnych  przyjęto do realizacji „Termomodernizację obiektu 
szkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie”  na kwotę 180.000  zł przy udziale środków w 
ramach Kontraktu Wojewódzkiego 90.000 zł.  Zadanie  nie było realizowane w okresie 
sprawozdawczym ze względu na brak możliwości pozyskania środków na ten cel – zmiana 
warunków programowania  Kontraktu Wojewódzkiego. 

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 183.000 zł przy 
współudziale środków strukturalnych i z Budżetu Państwa  na realizację zadania 
„ Zagospodarowanie terenu kompleksu szkolnego wraz z układem komunikacyjnym w 
Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a” . Ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków 
o dofinansowanie  w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania. 

10. W dziale Ochrona Zdrowia na plan  140.000 zł wydatkowano 39.915  zł tj. 28,5  %.
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W ramach tej kwoty sfinansowano :
• wynagrodzenia i pochodne a także odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w 

świetlicy środowiskowej,  w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z 
rodzin patologicznych  - 11.561 zł,

• wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu 
konsultacyjnego AA –3.244  zł,

• realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
organizacja przedstawień, konkursów,  spektakli,  wycieczek propagujących 
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.831 zł,

• koszty usług telefonicznych i Internetu – 813 zł, 
• zakup materiałów biurowych, wydawnictw - 753 zł,
• zakup środków czystości i materiałów gospodarczych -  682 zł,
• koszty wydania opinii biegłych  - 300 zł ,
• dożywianie dzieci z rodzin patologicznych – 4.560 zł.
 
W ramach pozostałej działalności tego działu wydatkowano kwotę 171 zł  na pokrycie 
kosztów wydruku ulotek dotyczących sepsy  z zaplanowanych na ten cel 60.000 zł .

11. W dziale Pomoc  Społeczna na plan  4.143.291  zł,  wydatkowano 1.808.156  zł tj. 
43,6  %, w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej  na zadania zlecone i zadania 
własne  wynoszą 1.410.120  zł.
W ramach kwoty  1.808.156  zł  środki finansowe wydatkowano na :
• opłacenie  należności  za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej   w kwocie 

33.364  zł
• koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – 87.441  zł, przy udziale dotacji 

celowej na zadania zlecone w kwocie 13.995 zł,
• wypłatę świadczeń rodzinnych,  zapomóg dla podopiecznych z terenu gminy  łącznie z 

zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi,  składkami na ubezpieczenie zdrowotne, 
dożywianie dzieci – 1.108.174   zł,  przy udziale dotacji celowych  1.045.343 zł 

• wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą  147.478 zł, w tym z 
dotacji celowych  69.018 zł,

• działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych  79.578  zł . Kwota 
wypłaconych dodatków wynosi 62.842 zł.

• na funkcjonowanie Gabinetu Rehabilitacyjnego  i Stację CARITAS w okresie 
sprawozdawczym przekazano dotację  w kwocie 36.500   zł.

• dotacje dla:  Gminy Głubczyce w wysokości 10.000 zł na udział w kosztach utrzymania 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszowicach oraz na rzecz Polskiego 
Związku Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach  w kwocie 1.000 zł  zostaną 
przekazane w II półroczu 2007 r. 

• koszty realizacji programu „Posiłek dla Potrzebujących” stanowi kwotę 298.953 zł  .W 
ramach tego programu wydawanie posiłków  odbywa się w punktach w Baborowie oraz 
Tłustomostach . Koszty  związane z funkcjonowaniem tych placówek stanowią  kwotę 
7.800 zł  Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 291.153 zł

• W ramach zatrudnienia pracowników  do prac społecznie użytecznych wydatkowano 
kwotę  w wysokości 16.669  zł. Refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na 
realizacje tego zadania wyniosła 3.531  zł.
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12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 971.644  zł wydatkowano 
386.613  zł  tj. 39,8 % planu.
W ramach tego działu  finansowane są  między innymi świetlice szkolne,  kolonie i obozy, 
pomoc materialna dla uczniów.

Na świetlicę szkolną funkcjonującą wraz ze stołówką szkolną zabezpieczono w budżecie 
765.163  zł z czego wydatkowano 327.480 zł , w tym na :
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, 

świadczenia socjalne – 214.356 zł,
• zakup wyżywienia – 91.617 zł,
• zakup artykułów gospodarstwa domowego – 818 zł ,
• zakup środków czystości i materiałów gospodarczych  – 4.356 zł,
• zużycie energii, wody i gazu -7.420 zł ,
•  usługi komunalne, telefony, przeglądy techniczne  –3.769 zł,
• zakup materiałów biurowych, prasy – 719 zł,
• zakup wózka magazynowego oraz naprawa sprzętu kuchennego – 2.115 zł ,
• koszty szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie mienia  - 1.220 zł,
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej wraz ze stołówką 

wynoszą  1.090 zł.

Na organizację kolonii i obozów dla dzieci wydatkowano  6.538  zł :
• wynagrodzenia z tytułu opieki nad dziećmi –4.862 zł,
• koszty organizacji zimowiska – 1.676  zł,

W ramach  „Pomocy materialnej dla uczniów, gmina poniosła wydatki 52.595  zł. Pomoc 
materialną za okres od stycznia do czerwca 2007 r. przyznano dla 126  uczniów    Zadanie 
to jest zadaniem własnym gminy realizowanym  z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Na koszty związane z dokształcaniem  nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w okresie 
sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

13. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan  707.800 zł 
wydatkowano   278.653 zł, co stanowi 39,4 % planu. Środki te zostały wydatkowane na :
•  oczyszczanie miasta  – 17.693 zł, 
• oczyszczanie ulic w okresie zimy –27.883 zł,
• koszty utrzymania terenów zielonych – 16.667 zł,
• wyrównanie kosztów eksploatacji wysypiska – 25.456 zł,
• opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – 1.969 zł,
• oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych –187.315 zł , - w kwocie tej ujęta 

jest spłata zobowiązania zaciągniętego przez Gminę na realizację  modernizacji 
oświetlenia ulicznego. Kwota spłaconego zobowiązania  w okresie sprawozdawczym 
wynosi 96.267 zł .

• koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowni  ścieków –1.146 zł,
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – 291 zł,
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W ramach zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano środki na realizacji  
następujących zadań :
1. opracowanie dokumentacji na zadanie   „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście 

Baborów” ze wskazaniem źródeł finansowania GFOŚ 48.500 zł, dochodów własnych 
12.500  zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. 
Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. kontynuację „Rozbudowy istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie z 
programem segregacji ” ze wskazaniem źródeł finansowania GFOŚ –10.000 zł. 
Zaplanowane roboty będą realizowane w okresie II-go półrocza.

3. budowę odcinka systemu kanalizacji w obrębie obiektu Zespołu Szkół  - Filia SP w 
Tłustomostach – 30.000 zł  - zadanie w fazie uzgodnień z Kombinatem Rolnym w 
Kietrzu. 

4. Na koszty uzgodnień dokumentacji projektowych na zadaniu „Budowa nowych punktów 
świetlnych w Tłustomostach” wydatkowano w okresie sprawozdawczym  233 zł. 

14.  W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  na finansowanie działalności 
bieżącej i inwestycyjnej zaplanowano środki w kwocie  532.475  zł. W okresie 
sprawozdawczym wydatkowano 218.552  zł, tj. 41,0  %.
 
Domy ,Ośrodki kultury świetlice - na plan  297.545 zł wydatkowano  111.032 zł :
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – 53.341  zł,
• remont amfiteatru  – 6.329 zł,
• zakup opału –  9.933  zł,
• prasa, materiały biurowe –  490 zł 
• zużycie wody i energii elektrycznej – 3.874 zł 
• zakup usług komunalnych, przeglądy techniczne budynków  – 3.701 zł,
• zakup środków czystości,  materiałów gospodarczych  –3.084 zł,
• remont toalet w świetlicy w Sułkowie – 3.279 zł,
• koszty zespołu Mażoretek  –  6.549 zł 
• organizacja imprez kulturalnych  - konkurs kroszonkarski, „Majówka”, festyn „Mama, tata 

i ja”  – 5.090  zł,
• koszty działalności kółka fotograficznego – 1.780 zł,
• szkolenia, koszty delegacji – 1.292 zł 
• obsługa BHP – 2.928 zł 
• przebudowa pieca kaflowego   oraz wymiana  okna w świetlicy w Dzielowie –2.917  zł, 
• udział we Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 – 4.497 zł,
• ubezpieczenie mienia – 1.137 zł 
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek –  811 zł

Biblioteki - na plan  221.930  zł,   wydatkowano  107.520  zł :
• koszty wynagrodzeń, wydatków pochodnych, zakładowego funduszu nagród, 

działalności socjalnej – 83.218  zł,
• spotkanie autorskie – 250 zł 
• zakup opału –5.465 zł
• zakup książek -  4.505 zł,
• zakup materiałów biurowych, prasy – 2.151 zł,
• realizacja projektu  „Europejski rok równości i szans” – 789 zł 
• zużycie energii, wody - 3.408 zł 
•  zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, Internet , przeglądy techniczne 

budynku – 3.521 zł,
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• zakup środków czystości, materiałów gospodarczych  –1.793 zł,
• ubezpieczenie mienia,  delegacje pracowników  –477 zł,
• naprawa instalacji   wodociągowej – 1.816 zł 
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki wraz z filiami –127 zł,

W dziale tym także zaplanowano środki w wysokości 13.000 zł przeznaczone  na 
dokończeniem prac  związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Kolumny Maryjnej na 
Rynku . Realizację zadania przewidziano na II półrocze. 

15. W dziale Kultura Fizyczna i Sport na plan  239.235 zł, wydatkowano  w okresie 
sprawozdawczym 110.515  zł , tj. 46,2  % planu.
Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej  wydatkowano 109.241 zł z czego na:
• koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych, zakładowy fundusz nagród, działalność 

socjalna – 25.855 zł,
• organizację imprez sportowych – 9.352  zł,
• materiały biurowe – 244 zł 
• organizację Biegu Baborowa – 4.971 zł, 
• zakup materiałów gospodarczych, paliwa,   środków czystości  –3.102 zł,
• zakup energii elektrycznej, wody – 500 zł 
•  telefony, usługi  komunalne , przeglądy  – 920 zł,
• delegacje, ubezpieczenia  -  1.468 zł,
• częściową realizację projektu „Sportowe pogranicze” – 511 zł 
• pozostałe wydatki – 118 zł.
• w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 10.500 zł  

do obsługi boisk gminnych.

W drodze ogłoszonych konkursów  ofert, wyłoniono Stowarzyszenia Sportowe, którym 
zlecono realizację upowszechnianie kultury i sportu na terenie gminy. W okresie 
sprawozdawczym na realizację tych zadań przekazano dotacje w kwocie 51.700  zł  
zgodnie z ustaleniami  określonymi w zawartych umowach.

    Stowarzyszenia te przedłożyły stosowne sprawozdania z wykonywania zadania, zgodnie 
z § 7  zawartych umów.
Sprawozdania te są w trakcie analizy pod kątem prawidłowego wykorzystania środków 
pochodzących z dotacji, jak również pod względem realności  prawidłowej realizacji 
zleconego zadania przez Stowarzyszenie.

W zakresie działalności sportowej realizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Baborowie i Publiczne Gimnazjum wydatkowano 1. 274 zł  na udział młodzieży szkolnej 
w zawodach sportowych.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych obrazuje
 załącznik Nr 2. 
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             Wykonanie  poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj wydatku Plan w zł. Struktura
planu do
ogółem

Wykonanie w zł %
5 : 3

1 2 3 4 5 6
1. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne 6.946.822 41,98 3.296.286 47,45

2. Pozostałe wydatki bieżące 8.912.887 53,86 3.833.197 43,00

3. Wydatki na finansowanie
inwestycji 688.684 4,16 39.505 5,74

O G Ó Ł E M 16.548.393 100,00 7.168.988 43,3

                          Z przedstawionej tabeli wynika, że wydatki ogółem jak i poszczególne 
rodzaje wydatków wykonane są poniżej założeń do upływu czasu. Takie zjawisko 
spowodowane jest faktem, iż wiele zadań przyjętych do budżetu jest w trakcie realizacji  i 
rozliczane będą w okresie  II-go półrocza.
Ponadto stwierdza się ,że struktura poszczególnych rodzajów wydatków utrzymana jest na 
poziomie struktury z I-go półrocza 2006r.

               Poza wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi omówionymi wyżej, gmina w okresie 
I-go półrocza spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na 
finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.  Zgodnie z harmonogramami spłat 
kwota rozchodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym  wynosi  474.900 zł. Zgodnie z 
podpisaną umową na współfinansowanie projektu „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” 
w  budżecie zaplanowano kwotę 56.030 zł  na udzielenie pożyczki dla inwestora 
zastępczego. W okresie sprawozdawczym środków tych nie wydatkowano.

Finansowanie budżetu za I-sze półrocze zamyka się wynikiem dodatnim według 
poniższego wyliczenia: 
1. Wykonanie dochodów – 7.805.836 zł
2. Wykonanie wydatków -   7.168.988 zł
3. Wykonanie przychodów -  899.498 zł
4. Wykonanie rozchodów  -   474.900 zł
5. Wynik (1-2+3-4)               1.064.446zł.

.

Ις. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.  

                 Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska obejmuje wpływy z 
tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie  40.000 zł. 
Planowana pozostałość środków z roku ubiegłego to kwota  45.635  zł. Łączne planowane 
środki do dyspozycji w roku sprawozdawczym wynoszą 85.635 zł.   Wpłaty otrzymane z 
Urzędu Marszałkowskiego w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę  14.114  zł 

  Plan wydatków  tego funduszu zakłada wydatkowanie środków na finansowanie : 
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1. zadań inwestycyjnych tj.:
• dofinansowanie „Rozbudowy istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie – 

10.000 zł. W okresie  sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
• dofinansowanie „Zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów”  – 

48.500 zł. Finansowanie obejmować będzie wydatki  dokumentacyjne. W okresie 
sprawozdawczym nie uruchomiano  środków. 

2. zadań bieżących tj:
• niwelacja „dzikich” składowisk odpadów stałych –  2.732 zł. W okresie sprawozdawczym 

dokonano wydatków w wysokości 1.952 zł.
• zakup niezbędnego sprzętu na przeprowadzenie akcji sprzątania świata  – 500  zł. 

Zadanie będzie realizowane w III kwartale bieżącego roku,
• zakup koszy ulicznych – 3.000  zł.  Dokonano zakupu 13 koszy za kwotę 2.918 zł  , 
• Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Baborów – 

20.903 zł – wydatkowano na  ten cel 12.900 zł .

V.   Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy uwzględnione zostały środki na dofinansowanie następujących zadań :

1. dofinansowanie funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacyjnego i Stacji Opieki Caritas. Na 
zadania te przekazano dotację w wysokości  36.500  zł

2. dofinansowanie kosztów działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt  - 1.800 zł – 
w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. 

3. udział w utrzymaniu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszowicach – 
10.000 zł – środków nie wydatkowano.

4. współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej 
mieszkańców naszej gminy – 1.000 zł – zadanie do realizacji w okresie II półrocza.

5.  niektóre zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursu ofert   
     zlecono  do realizacji dla Stowarzyszeń. Na zadania te przekazano dotacje dla :

 1)  LZS Górnik Babice - piłka nożna -  1.000  zł,
 2)  Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Cukrownik  w Baborowie – piłka nożna - 

10.000 zł
 3) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Baborowie –   
    Badminton – 2.700 zł,
 4) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Baborowie –   
    Piłka siatkowa – 7.000 zł,
 5) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tramp” w Baborowie – piłka nożna – 7.000 zł.

     6) LZS Stal w Tłustomostach –piłka nożna – 5.000 zł,
7) LZS „Sokół”  w Boguchwałowie – piłka nożna – 13.000 zł
8) LZS Piast w Rakowie – piłka nożna – 6.000 zł 

Na realizację  powyższych  zadań zostały podpisane stosowne  umowy  z organizacjami 
dotowanymi, ustalające  zasady dotowania i rozliczenia. 

6. W ramach wydatków inwestycyjnych  na realizację programu „e-urząd dla mieszkańca  
    Opolszczyzny”  zaplanowano dotację  w wysokości 21.424 zł . W okresie  
    sprawozdawczym nie przekazano środków. 
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VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

         Oprócz zadań własnych w roku sprawozdawczym gmina Baborów realizowała 
również zadania z zakresu administracji rządowej, o których wspomniano przy omawianiu 
dochodów i wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów i wydatków w oparciu o otrzymane dotacje obejmowała następujące 
zadania  :

   1) administracja publiczna, w tym :
- urząd stanu cywilnego,

           - działalność gospodarcza,
   2) obrona cywilna,
   3) opieka społeczna,
   4) aktualizacja spisów wyborców,
   6) rolnictwo – zwrot akcyzy 

          Na wymieniowe wyżej zadania gmina w roku sprawozdawczym otrzymała dotacje 
celowe w wysokości  1.238.722  zł . Jednak środki te w pełni nie zabezpieczały kosztów 
merytorycznej działalności. Stąd też zachodziła konieczność dofinansowania z budżetu 
gminy.  Wysokość dofinansowania tych zadań z  budżetu gminy została omówiona w części 
dotyczącej realizacji wydatków budżetowych. 

VII.  Zobowiązania finansowe Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada  następujące zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. z tytułu pożyczek i kredytów  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągniętych 
w :
1) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 

37.228  zł  na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej, z terminem spłaty do 
20.12.2008r. 

2) Banku Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn-Koźle – 27.783  zł  na 
dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Baborowie. Termin spłaty upływa 
30.09.2007r.

2. z tytułu kredytów na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach budżetowych zaciągniętych w:
1) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – 1.600.000 zł z terminem 

spłaty 30.06.2011r.
2) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle –700.000 zł. z terminem 

spłaty do 30.06.2009r.
3) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 2.000.000  zł. z terminem 

spłaty do 30.06.2012r.
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Ponadto Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 7.364 zł które  dotyczą nadpłat 
w należnościach budżetowych podlegających zwrotowi, w tym 7.234  zł nadpłata podatków 
i opłat . Ponad 94 % nadpłat w podatkach i opłatach wynika ze sprawozdań Urzędów 
Skarbowych. 

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :
1. dokonał zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między rozdziałami  i 

paragrafami w ramach tego samego działu .
2. opracowując układ wykonawczy upoważnił Kierowników Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na 
przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie tego 
samego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę 
planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

IX.   Inne informacje 

1.Ustawa o  finansach publicznych w art. 22  określa tytuły dochodów jednostek 
budżetowych, które mogą być gromadzone na  wydzielonych rachunkach dochodów 
własnych.  Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych 
nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

2. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych 
objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.

3.  Jednocześnie informuję, że na terenie gminy Baborów nie funkcjonują jednostki, o 
których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych, stąd też niniejsze 
sprawozdanie nie obejmuje informacji wymienionej w art. 197 pkt. 1 wymienionej ustawy.
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