Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2010r.
Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr LXXII/433/10 Rady
Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Miasta i
Gminy przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r.
Uchwalony w dniu 29 stycznia 2010r. Uchwałą Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni budżet na 2010 r. wyniósł:
- po stronie dochodów budżetowych – 136.059.577,00 zł
z tego:
- dochody bieżące – 118.890.083,00 zł
- dochody majątkowe – 17.169.494,00 zł
-

po stronie wydatków budżetowych – 136.491.235,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące - 110.029.595,00 zł
- wydatki majątkowe - 26.461.640,00 zł

Ustalono niedobór budżetu w wysokości 431.658 zł oraz przychody budżetowe
w kwocie 6.180.758,00 zł i rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2010r. przedstawia się
następująco:
- dochody budżetowe – 146.137.091,35 zł
z tego:
- dochody bieżące 125.319.096,35 zł
- dochody majątkowe – 20.817.995,00 zł

-

wydatki budżetowe –152.527.810,49 zł
z tego:
- wydatki bieżące
– 113.558.566,49 zł
- wydatki majątkowe - 38.969.244,00 zł

-

deficyt budżetowy
– 6.390.719,14 zł
przychody budżetowe – 12.139.819,14 zł
rozchody budżetowe – 5.749.100,00 zł

I. Dochody budżetowe
Przyjęte Uchwałą Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 29 stycznia
2010 r. dochody budżetowe na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 136.059.577,00 zł
ogółem (szczegółowe omówienie dochodów zawierają załączniki Nr 2 i 3 ).
Po wprowadzonych uchwałami zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca
2010r. wyniosły ogółem 146.137.091,35 zł i są wyższe w stosunku do pierwotnie
zaplanowanych o kwotę 10.077.514,35 zł tj. o 7,41 % .
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2010 roku wynosi
70.255.431,35 zł. z tego: dochody bieżące 67.621.256,86 zł tj. 53,96 %, dochodów
zaplanowanych bieżących, dochody majątkowe 2.634.174,49 tj. 12,65 % wysokości
dochodów planowanych majątkowych.
Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca
przedstawiają się następująco:
Kategoria dochodów

I

OGÓŁEM:
z tego:
Dochody bieżące:
Dochody z podatków i opłat
Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Wpływy od jednostek organizacyjnych
gminy
Dochody organów gminy i jednostek
budżetowych ( bez wpływów z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu )
w tym: środki finansowe z niewygasających
wydatków
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związkom gmin )
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin
( związków gmin) , powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskanych z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
2

2010 roku według głównych źródeł
Plan po
zmianach
146.137.091,35

Wykonanie
70.255.431,35

%
48,08

125.319.096,35
69.195.542,61

67.621.256,86
33.379.790,02

53,96
48,24

17.158.178,00

9.225.154,25

53,77

757.180,00

130.834,85

17,28

13.060.922,00

9.892.192,16

75,74

0,00

5.920,00

0,00

430.000,00

381.935,46

88,82

15.787.571,00

10.002.158,00

63,35

5.401.624,74

2.729.333,74

50,53

2.502.347,00

1.484.006,00

59,30

35.128,00

11.109,00

31,62

990.603,00

319.336,56

32,24

II

terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
Dochody majątkowe
Dochody z majątku gminy
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

-

65.406,82

0,00

20.817.995,00

2.634.174,49

12,65

20.618,00

3.598,00

17,45

8.537.940,00

593.827,75

6,96

-

5.082,50

0,00

Dotacje rozwojowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
700.663,00
332.269,65
47,42
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów(związków powiatów),
14,31
10.789.727,00
1.543.918,45
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł na realizację zadań
inwestycyjnych:
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
0,00
333.000,00
0,00
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych budowa boisk sportowych
„Orlik” w Działoszynie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
( związków gmin: budowa boisk sportowych
436.047,00
0,00
0,00
„Orlik” w Dzialoszynie333.000,00 zł. oraz
środki z Urzędu Wojewódzkiego na projekt
rządowy „Radosna szkoła” – budowa
placów zabaw 103.047,00 zł.
Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego. Środki niewykorzystane z
0,00
155.478,14
0,00
uchwały o niewygasających wydatkach z
końcem roku budżetowego ( paragraf 6050
i 6060
Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.
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1. Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2010 r. uzyskano
między innymi z następujących tytułów :
- dochodów z podatków i opłat w tym: z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
podatku leśnego ( osoby fizyczne ), podatku od środków transportowych ( osoby fizyczne
i prawne), podatku od czynności cywilno-prawnych ( osoby prawne),
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: udział w
podatkach dochodowych od osób prawnych
- dochody z majątku gminy:
Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich – środki z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni
mechatronicznej w ZSEiE w Bogatyni,
- dochody organów gminy i jednostek budżetowych: wpływy z opłaty produktowej, wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych
opłat (koszty upomnienia, opłaty za udostępnianie informacji komornikowi, zwrot kosztów
sądowych, duplikaty świadectw itp.), dochody z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawa
nieruchomości). Wpływy z różnych dochodów ( dochody szkół i przedszkoli i innych
jednostek),
- dochody jednostek samorządy terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 5 % i 50 % dochodów
uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
2.Dochody nieprzekraczające 50% planowanych dochodów za I półrocze br. to między
innymi:
- dochody z podatków i opłat w tym: z podatku od nieruchomości ( osoby prawne), podatku
rolnym ( osoby fizyczne i prawne ), podatku leśnym ( osoby prawne ) podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i
darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty
eksploatacyjnej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatek od czynności cywilnoprawnych ( osób
fizyczne ). Spadek dochodów z powyższych tytułów ma związek z występowaniem osób
prawnych i fizycznych do Burmistrza o ulgi podatkowe ( umorzenia, odroczenia, i rozłożenia
na raty ). Ponadto mniejsze wpływy związane są z występowaniem przez podatników o
stwierdzenie nadpłaty ( uzasadnione w podatkach i opłatach lokalnych )
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy
od osób fizycznych .
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy: wpływy z usług w tym: wpływy za media
MZGK w Bogatyni – brak wpłat lokatorów mieszkań w Sieniawce
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- dochody z majątku gminy: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , wpływy z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. Spadek
dochodów z powyższego tytułu ma związek z brakiem zainteresowania przez nabywców na
mienie gminy oferowane do sprzedaży.
- dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym : wg pisma DRPOW/K cz.0292-4233/10 z dnia 15.02.210 Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego – środki wpłyną w II półroczu br.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:
środki z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w
Bogatyni do miejscowości Sieniawka wpłyną w II półroczu , środki z przeznaczeniem na
rewitalizację historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska, środki z
przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni- „Wrota Bogatyni”,
środki z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na
Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy, środki z przeznaczeniem na Multifunkcjonalne Centrum
Trójstyku Hradek n/Nysą Bogatynia wpłyną po rozliczeniu zadania.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych w tym: środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania:
budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Działoszynie wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- dochody organów gminy i jednostek budżetowych: dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym
charakterze w tym; dzierżawa obiektów ( dzierżawa środków trwałych – węzły cieplne )
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:
środki uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion NYSA na realizację projektu
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, prowadzony przez Publiczna Szkołę Podstawową Nr
1 w Bogatyni, środki z projektu COMENIUS PN. Uczenie się przez całe życie” realizowany
przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni wpłyną po zakończeniu zadnia.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących : środki z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu
08-02-2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem
środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka ( środki wpłyną po
zakończeniu zadań modernizacyjnych ).
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Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków
w pierwszym półroczu 2010 r. w tym :
- obniżenie górnych stawek podatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 r.
wyliczono na kwotę 138.775,20 zł ogółem z tego na :
a) obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości
2.624,07 zł
b) obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu
20.447,13 zł
c) obniżenia górnych stawek w podatku rolnym
115.704,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. umorzeń oraz rozłożenia
na raty podatków lub zaległości podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2010 wyniosły 25.044,82 zł z tego:
odroczenia , rozłożenia na raty 3.364,00 zł :
- z tytułu podatku rolnego
- z tytułu podatku od spadków i darowizn
- z tytułu podatku dochodowego – karta podatkowa

2.338,00 zł
300,00 zł
726,00 zł

umorzenia 21.680,82 zł:
- z tytułu podatku rolnego
- z tytułu podatku od nieruchomości
- z tytułu podatku od spadków i darowizn
- z tytułu podatku dochodowego – karta podatkowa

4.243,00 zł
3.705,80 zł
12.542,02 zł
1.190,00 zł

Na skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń miały wpływ między innymi:
- decyzje organu podatkowego wydane na wnioski podatników,
- uchwały rady Gminy i Miasta dotyczące obniżenia górnych granic stawek podatkowych,
- bezskuteczna egzekucja komornicza.
W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym (I półrocze 2010 r.) umorzono
lub odroczono kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości
865,00 zł. z tego:
- umorzenie 561,00 zł.,
- odroczenie lub rozłożenie na raty 304,00 zł.

II. Wydatki budżetowe
Przyjęte Uchwałą Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29 stycznia 2010r. wydatki budżetowe na 2010 rok zaplanowane zostały
w wysokości 136.491.235,00 zł ogółem.
Po wprowadzonych uchwałami zmianach planowane wydatki budżetowe na dzień
30 czerwca 2010 r. wyniosły ogółem 152.527.810,49 zł i są większe w stosunku do
pierwotnie planowanych o kwotę 16.036.575,49 tj. o 11,75 % .
Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2010 roku wynosi
65.053.738,60 zł co stanowi 42,65% wysokości wydatków planowanych ogółem.
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II. Wydatki budżetowe

OGÓŁEM:
z tego:
I. WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń
i wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
Dotacje i pomoc finansowa ( bez zadań
inwestycyjnych)
Obsługa długu publicznego ( bez zadań
inwestycyjnych kontynuowanych )
Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
Wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie
subwencji ogólnej
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. WYDATKI MAJĄTKOWE
I INWESTYCYJNE.
z tego:
Udziały i akcje w spółkach
Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne

PLAN
PO
WYKONANIE
ZMIANACH
152.527.810,49
65.053.738,60

42,65

113.558.566,49

56.316.025,05

49,59

46.035.610,00

24.752.519,82

53,77

5.401.624,74

2.590.519,33 47,96

10.014.100,00

5.233.136,18 51,93

2.112.526,00

791.084,43 37,45

443.567,00

286.108,93

64,50

9.344.957,00
9.926.741,00

4.672.479,00
4.720.556,30

50,00
47,55

38.969.244,00

8.737.713,55

22,42

3.300.000,00
33.391.944,00
2.277.300,00

1.300.000,00
6.728.852,55
708.861,00

39,39
20,15
99,97

Realizacja wydatków budżetowych następowała zgodnie z harmonogramami oraz
wpływem środków do budżetu gminy.
Na dzień 30.06.2010r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się nadwyżką
budżetową w wysokości 5.201.692,75zł przy planowanym deficycie rocznym
w kwocie 6.390.719,14 zł.
Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 32.008.000,16 zł tj 21,90% planowanych
dochodów z tego:
a) kredyty
23.187.500,16 zł
z tego:
- kredyt długoterminowy w wysokości 8.600.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych
5.375.000,12 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych
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%

17.812.500,04 zł

b) pożyczki
z tego:
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł
na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni

8.820.500,00zł

7.650.000,00 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł
na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice

1.120.500,00 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 300.000,00 zł
na rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków ul. Turowskiej,
Nadbrzeżnej,Kościuszki,Krzywej,Wyspiańskiego,Skłodowskiej,Zamoyskiego,
Warszawskiej, Traugutta i Chopina

50.000,00 zł

W/g stanu na 30.06.2010r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły
772.516,90 zł. Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę 32.780.517,06 zł tj. 22,43%
planowanych dochodów na 2010 rok

III. Przychody budżetowe

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br. stanowiły kwotę 3.439.827,59 zł
i są to przychody z innych rozliczeń krajowych przeznaczone na finansowanie wydatków
w 2010 roku.

IV. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 2.986.599,92 zł.
W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 2.762.500,08 zł
z tego:
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW kwota 500.000,00 zł
- spłata rat kredytów komercyjnych kwota 2.262.500,08 zł.
Przychody i rozchody budżetu zostały opisane w załączniku Nr 6

V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z rachunku dochodów
własnych
Uchwałą Nr XXV/211/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r.
( z póź. zmn.. ) określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy które mogą być
gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów własnych .
Decyzją kierowników jednostek powołano rachunki dochodów własnych zgodnie z tytułami
wymienionymi w ustawie o finansach publicznych .
Realizacja planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków została omówiona
w załączniku Nr 5

VI. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni
Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w załączniku Nr 9.
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VII. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska - Uchwalone w dniu
29 styczna 2010r. Uchwałą Nr LXII/372/10 przez Radę Gminy i Miasta wynosiły:
- dochody – 7.060.000,00 zł
- wydatki – 7.060.000,00 zł,
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody i wydatki wynoszą:
- dochody – 11.689.758,00 zł
- w tym: środki z rachunku GFOŚiGW 180.758,00 zł
- wydatki –11.689.758,00 zł,

Na dzień 30 czerwca br. dochody związane z ochroną środowiska zostały zrealizowane w
wysokości 8.690.756,95 zł ,co stanowi 75,51 % rocznego planu i są to przelewy z:
- Urząd Marszałkowskiego w wysokości 3.206.934,87 zł
- wycinka drzew w wysokości 5.483.822,08 zł.
Do końca czerwca plan wydatków zrealizowany został w wysokości 2.400.613,24 tj. 20,54 %
rocznego planu z tego:
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.636.828,00, zł
- wydatki bieżące w wysokości
763.785,24 zł
Przychody i wydatki związane z ochroną środowiska
omówiono w załączniku Nr 7 i 8.

VIII. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury i SPZOZ przedstawia załącznik Nr 10,11 i 12.
Realizacja budżetu gminy na 2010 rok przebiega prawidłowo. Wydatki budżetowe realizowane
były zgodnie z harmonogramami oraz zgodnie z przyjętym planem.

W II półroczu br. należy kontynuować przyjętą w I półroczu politykę oszczędności w zakresie
wydatków bieżących, kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne, wnikliwie analizować
możliwość rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych.
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