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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
ZA ROK 2016

Zarządzenie Nr 69/VII /2017
Burmistrza Miasta Oleśnicy
z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2016
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2016, zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Sprawozdania roczne samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Forum Kultury
oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania
planów finansowych tych jednostek, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia,
4) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z
zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich
wykazem, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Michał Kołaciński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2016
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Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Rybołówstwo i rybactwo
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wpływy z różnych opłat
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
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Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Straż gminna (miejska)
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

473 717
473 717

931 663
421 463

1 090 237,33
421 451,11

117,02%
100,00%

473 617

421 363

421 361,21

100,00%

100

100

89,90

89,90%

510 200

656 725,22
36 000,00
620 725,22
61,00
61,00
12 000,00
12 000,00

-

510 200

7 550

35 599

34 654,58

97,35%

7 550

29 453

29 383,42

99,76%

7 550

29 453

29 383,42

99,76%

6 146

5 271,16

-

6 146

5 271,16

-

400
400

400
400

400,00
400,00

100,00%
100,00%

400

400

400,00

100,00%

21 000
1 000

59 400
1 000

41 474,53
1 000,00

69,82%
100,00%

1 000

1 000

1 000,00

100,00%

20 000

20 000

4 817,07

24,09%

20 000

20 000

4 610,27

23,05%

38 400

206,80
35 657,46

-

247,94

-

38 400

35 409,52

-

55 322 357

55 471 790

53 894 081,12

97,16%

58 300

58 300

80 505,37

138,09%

57 000

57 000

79 880,53

140,14%

1 300

1 300

624,84

48,06%

13 988 822

13 988 822

11 309 317,24

80,85%

13 615 948
3 351
367
218 556
30 000

13 615 948
3 351
367
218 556
30 000

11 018 793,20
3 961,10
367,00
218 092,00
28 245,10

80,93%
118,21%
100,00%
99,79%
94,15%

0690
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0690
0910
2680
75618
0410
0480
0490
0590
0690
0920
75621
0010
0020
758
75801
2920
75802
2750
75814
0920
801
80101
0690
0870
0970
2010

2310

2400
80103
2030
2310

80104
0830
0870
0920
0970
2030

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Przedszkola
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
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Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Przedszkola specjalne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gimnazja
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wpływy z różnych dochodów
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

729 000

11 457

729 000

7 535

835 791,01

114,65%

101 513,76

-

7 535,00

100,00%

11 457

7 535

7 535,00

100,00%

38 190

38 190

38 190,00

100,00%

38 190

38 190

38 190,00

100,00%

1 401

284 011

275 625,69

97,05%

300,00
1 401

1 401
131 571

121 160,27

-

12 000

12 000,00

-

1 943

203
203

-

46,80
3 390,65

242,02%

1 631,99

-

137 096

137 095,98

-

203
203

100,00
100,00

49,26%
49,26%

343

330,67

-

343

330,67

-

19 007
14 000

19 131,73
14 042,77

-

14 000

14 000,00

-

42,77

-

5 007

5 088,96

-

5 007

5 004,72

-

84,24

-

10 046 072
123 000
123 000
703 772
57 000

26 147 715
123 000
123 000
836 868
57 000

26 125 249,37
108 569,22
108 569,22
821 888,98
41 337,00
594,71

99,91%
88,27%
88,27%
98,21%
72,52%
-

646 272

763 368

763 362,64

100,00%

2360

6310

85206
2030
85211
2060

6340

85212

2010

2360

85213

2010

2030
85214
2030
85215
2010

85216
2030
85219
2010

2030
85228
0830
2010

2360

85295

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność

500

500

594,63

16 000

16 000,00

-

45 916

45 916,00

-

45 916

45 916,00

-

13 963 000

13 962 994,81

-

13 958 506

13 958 500,81

-

4 494

4 494,00

-

7 921 000

9 121 000

9 162 708,21

100,46%

7 911 000

9 111 000

9 110 991,16

100,00%

10 000

10 000

51 717,05

517,17%

83 100

174 680

172 351,50

98,67%

38 100

86 600

86 540,40

99,93%

45 000

88 080

85 811,10

97,42%

44 600

65 000

65 000,00

100,00%

44 600

65 000

65 000,00

100,00%

29 668

27 380,43

-

29 668

27 380,43

-

483 000

963 000

963 000,00

100,00%

483 000

963 000

963 000,00

100,00%

431 600

553 978

553 978,00

84 378

84 378,00

-

431 600

469 600

469 600,00

100,00%

71 000
71 000

85 355
71 000

74 921,44
60 498,14

87,78%
85,21%

14 355

14 355,00

-

68,30

-

185 000

186 250

166 540,78

118,93%

100,00%

89,42%

0580
0970
2010

2030
2360

853
85305
0690
0830
0920
0970
854
85415
2030
2040

2700

900
90001
0580
0970
90002
0490
0690
0910
90013
0970
90015
0970
90019
0690
0910
90020
0400
90095
0970
921
92109
2320

92116
2320

926
92601
0870
0970

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Schroniska dla zwierząt
Wpływy z różnych dochodów
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z różnych dochodów

17 556,00
37 000

148 000

37 000

2,40

1 050

781,00

148 200

148 200,00

50 050
50 050
30 000
20 000
50

4 397 457

0,01%
-

100,00%

1,38

-

49 629,20
49 629,20
30 072,20
19 536,00

86 601
86 601

21,00
88 698,48
88 698,48

-

80 266

80 266,00

-

6 335

5 332,48

-

3 100,00

-

4 397 457

4 225 328,96
108 851,08
10 852,40

96,09%
-

4 326 957

4 326 957

97 998,68
3 986 386,87

92,13%

4 326 957

4 326 957

3 939 713,51

91,05%

24 842,78

-

21 830,58

-

2 424,61
2 424,61
854,92
854,92

-

66 000

66 000

109 969,93

166,62%

66 000

66 000

109 609,93

166,08%

360,00

-

4 500

4 500

6 545,37

145,45%

4 500

4 500

80 000

100 000
20 000

6 545,37
10 296,18
10 296,18
100 000,00
20 000,00

145,45%
100,00%
-

20 000

20 000,00

-

80 000

80 000

80 000,00

100,00%

80 000

80 000

80 000,00

100,00%

1 610 000
1 610 000

1 847 552
1 777 502

1 110 000

1 277 502

2 175 746,43
2 051 646,00
200,00
1 551 446,00

117,76%
115,42%
121,44%

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

92605
0900

2910

92695
2440

6260

RAZEM DOCHODY
IIw.

500 000

116 820 662

500 000

500 000,00

100,00%

17 233,03

-

153,34

-

17 079,69

-

70 050

106 867,40

-

70 050

56 867,40

-

50 000,00

-

137 353 210

131 404 931,87

95,67%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2016
Dział
Rozdział
Paragraf
1

010
01008
4270
4430
01030
2850
01095
4210
4300
4430
600
60004
4170
4300
60013
4520
6050
60014
4210
4300
4520
6050
6300
60016
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4530
4610
4700
6050
6060
700
70004
3020
4010
4040
4110

Treść
2

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Zakup usług remontowych
Różne opłaty i składki
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne wojewódzkie
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne powiatowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT).
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na rok
2016 [zł] - wg

Plan na rok
2016 [zł] - wg

uchwały
budżetowej

stanu na dzień
31.12.2016r.

3

4

Wykonanie [zł] wg stanu na dzień
31.12.2016r.
5

Wskaźnik
5:4 [%]
6

200 000
195 000
45 000
150 000
5 000

243 727
212 322
59 322
153 000
5 000

218 065,81
187 504,74
35 349,15
152 155,59
4 159,25

89,47%
88,31%
59,59%
99,45%
83,19%

5 000

5 000

4 159,25

83,19%

26 405
114
406
25 885
8 919 344
458 998
1 000
457 998
136 903
1 000
135 903
416 467
37 188
141 810
34 000
153 469

26 401,82
112,53
405,15
25 884,14
8 278 295,62
408 548,01
948,35
407 599,66
135 852,35
60,35
135 792,00
413 565,10
37 187,56
141 810,00
31 554,04
153 013,50

99,99%
98,71%
99,79%
100,00%
92,81%
89,01%
94,84%
89,00%
99,23%
6,04%
99,92%
99,30%
100,00%
100,00%
92,81%
99,70%

50 000

50 000

50 000,00

100,00%

8 168 339
24 190
962 667
73 776
179 632
24 780
18 120
481 730
54 900
310 000
4 500
804 320
8 600

7 906 976
24 190
966 530
69 913
179 632
24 780
18 120
528 230
54 900
348 009
4 500
715 976
6 600
2 500

7 320 330,16
19 922,77
903 617,87
69 912,06
165 554,22
18 269,61
2 850,00
450 737,12
46 993,07
340 704,30
2 849,09
624 796,58
4 523,25
2 460,00

92,58%
82,36%
93,49%
100,00%
92,16%
73,73%
15,73%
85,33%
85,60%
97,90%
63,31%
87,27%
68,53%
98,40%

8 983 963
550 000
550 000
1 000
1 000
264 624
33 926
146 698
34 000

360

360

48,72

13,53%

8 500
65 224
23 540
13 800

6 000
59 080
23 540
13 800

5 184,58
56 151,34
21 807,49
13 573,00

86,41%
95,04%
92,64%
98,36%

6 000

6 988

6 988,00

100,00%

29 500
7 000
1 500

29 500
9 500
500

22 480,46
5 498,00
40,00

76,20%
57,87%
8,00%

13 700

16 200

8 539,24

52,71%

5 000 000
52 000
14 582 260
10 135 096
5 000
1 996 450
141 185
323 025

4 753 911
43 717
15 049 590
10 328 546
2 500
1 996 450
129 852
323 025

4 486 156,98
40 672,41
14 479 426,81
10 088 652,04
1 996,60
1 835 515,61
129 309,85
315 911,17

94,37%
93,04%
96,21%
97,68%
79,86%
91,94%
99,58%
97,80%

4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4610
4700
6050
6060
70005
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4480
4500
4510
4590
4600
4610
6060
70095
6300
710
71004
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4170
4300
4308
4309
71012
4300
71035
4270
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
75022

Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki na fundusz założycielski fundacji
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie geodezji i kartografii
Zakup usług pozostałych
Cmentarze
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35 003

35 003

31 116,03

88,90%

40 000

40 000

20 038,00

50,10%

42 600
81 500
2 497 000
1 330 000
2 000
2 285 465
10 490
9 000
18 000
32 830
50 139
35 000

23 600
76 610
1 985 300
1 268 000
2 090
2 142 915
10 490
14 000
20 100
27 830
50 139
35 000

23 582,93
73 762,22
1 984 795,01
1 260 079,39
2 083,00
2 120 996,32
9 310,41
11 507,07
19 078,41
23 999,42
50 045,21
34 769,00

99,93%
96,28%
99,97%
99,38%
99,67%
98,98%
88,76%
82,19%
94,92%
86,24%
99,81%
99,34%

22 709

22 709

22 708,43

100,00%

100 000
70 000

100 000
65 133

98 740,00
63 610,00

98,74%
97,66%

1 500

17 000

15 751,63

92,66%

1 000 000
4 447 164
500
500
3 000
1 770 000
1 658 305
3 800
650

1 927 200
13 600
4 719 044
1 050
500
1 000
1 766 500
1 953 799
3 800
1 230

1 927 105,13
12 841,20
4 388 774,77
550,00

100,00%
94,42%
93,00%
52,38%

1 765 527,38
1 788 891,66
3 117,46
890,00

99,94%
91,56%
82,04%
72,36%

328

334

334,00

100,00%

81
800 000

81
791 750

645 253,44

81,50%

100 000

93 000

87 374,83

93,95%

10 000
100 000

6 000
100 000
2 000
2 000
362 452
193 002
4 476
1 375
770
237
110
34
15 000
145 300
19 590
6 110
151 800
151 800
17 650
6 650
11 000
12 377 642
421 363
328 367
18 000
57 254
6 992
1 290
9 408
52
388 300

3 136,00
93 700,00
2 000,00
2 000,00
136 020,06
79 235,96
4 386,12
1 347,38
753,92
231,64

52,27%
93,70%
100,00%
100,00%
37,53%
41,05%
97,99%
97,99%
97,91%
97,74%

8 500,00
38 412,90
19 587,06
6 016,94
39 134,10
39 134,10
17 650,00
6 650,00
11 000,00
9 051 087,36
421 361,21
328 367,00
18 000,00
57 254,00
6 992,00
1 290,00
9 408,00
50,21
364 788,34

56,67%
26,44%
99,98%
98,48%
25,78%
25,78%
100,00%
100,00%
100,00%
73,12%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,56%
93,94%

303 300
140 000

15 000
125 000

152 300
152 300
11 000
11 000
11 834 113
473 617
374 367
18 000
65 000
8 000
600
3 750
3 700
388 300

3030
4210
4300
4410
4420
75023
3020
4010
4040
4100
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4420
4430
4440
4530
4580
4610
4700
6050
6060
75075
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4380
75085
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
6060
75095
4300
751
75101
4110
4120
4170

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT)
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

385 000
500
2 000
300
500
10 315 162
3 900
4 247 297
291 112
60 000
828 967
118 149

385 000
500
2 000
300
500
10 232 837
3 900
4 235 297
284 990
60 000
827 914
117 999

364 272,24
60,00
456,10

94,62%
12,00%
22,81%

7 184 587,74
2 080,00
3 752 415,06
271 010,47
23 691,00
634 160,92
66 173,92

70,21%
53,33%
88,60%
95,09%
39,49%
76,60%
56,08%

86 000

98 000

69 982,00

71,41%

54 895
337 318
326 000
233 547
5 000
605 854
162 522

54 895
338 318
326 000
154 547
5 000
581 524
162 522

50 328,50
214 562,90
223 934,16
89 238,69
3 564,00
498 675,17
54 122,94

91,68%
63,42%
68,69%
57,74%
71,28%
85,75%
33,30%

2 000

2 000

657,80

32,89%

40 000
15 000
30 000
86 751
2 000 000
145 000

35 000
15 000
30 000
86 751
2 000 000
1 130
145 000

33 523,17
4 878,14
25 388,20
86 019,30
856 142,00
1 130,00
44 118,59

95,78%
32,52%
84,63%
99,16%
42,81%
100,00%
30,43%

40 000

45 000

31 903,87

70,90%

500 000
95 850
504 034
8 628
406
70 000
115 000
267 000
35 000
5 000

425 000
197 050
579 034
8 628
406
65 000
109 500
367 000
27 500
1 000
605 608
670
298 101
42 840
9 111
4 842
31 974
87 863
1 387
99 714
4 699
301
2
3 769

146 886,94
533 897,51
6 501,15

74,54%
92,20%
75,35%

59 616,88
100 919,48
339 284,44
27 015,56
560,00
464 514,67

91,72%
92,16%
92,45%
98,24%
56,00%
76,70%

228 867,98
38 452,74
3 265,81
4 200,00
24 018,75
53 819,60
40,00
87 767,47
2 116,94

76,78%
89,76%
35,84%
86,74%
75,12%
61,25%
2,88%
88,02%
45,05%

3 768,58

99,99%

5 335

3 226,80

60,48%

153 000
153 000

15 000
150 500
150 500

14 970,00
81 937,89
81 937,89

99,80%
54,44%
54,44%

7 550

35 599

34 654,58

97,35%

7 550

29 453

29 383,42

99,76%

723

723
35
4 200

721,98
34,30
4 200,00

99,86%
98,00%
100,00%

4 200

4210
4300
75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
752
75212
4210
754
75404
2300
6170
75405
4210
75410
6170
75414
4210
75416
4040
4110
4120
75495
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4360
4400
4430
6050
757
75702
8110
75704
8030
758
75818
4810
801
80101
2540
2830
3020
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Komendy powiatowe Policji
Zakup materiałów i wyposażenia
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Straż gminna (miejska)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia

497
2 130

22 930
1 565

22 862,74
1 564,40

99,71%
99,96%

6 146

5 271,16

85,77%

400
400
400
362 500
150 000
90 000

3 955
80
6
460
360
1 220
65
400
400
400
408 725
142 500
60 000

3 105,00
79,08
5,64
460,00
359,58
1 220,00
41,86
400,00
400,00
400,00
292 690,19
140 596,25
60 000,00

78,51%
98,85%
94,00%
100,00%
99,88%
100,00%
64,40%
100,00%
100,00%
100,00%
71,61%
98,66%
100,00%

60 000

82 500

80 596,25

97,69%

50 000

10 000
10 000
50 000

9 534,59
9 534,59
49 998,36

95,35%
95,35%
100,00%

50 000

50 000

49 998,36

100,00%

3 000
1 000

10 500
60 000
6 000
20 000

1 000
1 000
7 325
6 122
1 053
150
197 900
8 400
15 500
900
6 500
50 400
37 200
20 000

1 000,00
1 000,00
7 323,93
6 121,64
1 052,31
149,98
84 237,06
7 900,00
9 367,39
839,97
3 905,10
15 001,15
30 162,48
13 776,00

100,00%
100,00%
99,99%
99,99%
99,93%
99,99%
42,57%
94,05%
60,43%
93,33%
60,08%
29,76%
81,08%
68,88%

5 000

5 000

659,97

13,20%

4 000
50 000
1 078 839

2 625,00

65,63%

50 000
1 078 839

598 037,50

55,43%

640 000

640 000

598 037,50

93,44%

640 000

640 000

598 037,50

93,44%

438 839

438 839

438 839
600 000
600 000
600 000
40 175 202
15 563 015

438 839
600 000
600 000
600 000
40 010 223
14 642 462

37 413 393,32
14 071 809,98

93,51%
96,10%

500 000

500 000

349 672,80

69,93%

3 812

3 811,60

99,99%

26 218
8 744 024
700 691
1 727 337
228 589
281 259

23 117,67
8 669 695,73
700 149,35
1 552 611,72
165 056,82
277 684,51

88,17%
99,15%
99,92%
89,88%
72,21%
98,73%

159 500
8 000

27 118
9 497 691
778 150
1 764 113
250 928
119 466

4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
6050
6060
80103
2710
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4360
4440
6050
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4360
4410
4430
4440
4700
6050
6060
80105
2320
80106
2540

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola specjalne
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

11 103
643 933
546 106
11 955
320 755
19 778
1 674
11 850
555 143

171 688
648 633
69 021
13 455
373 209
18 528
1 174
12 900
560 655

165 923,33
633 814,65
62 295,37
12 558,00
323 695,66
17 370,22
324,30
9 901,90
546 423,95

96,64%
97,72%
90,26%
93,33%
86,73%
93,75%
27,62%
76,76%
97,46%

3 252

6 562

3 039,40

46,32%

500 000

540 907
13 800
1 781 366

540 863,20
13 799,80
1 742 024,22

99,99%
100,00%
97,79%

19 180

19 180,00

100,00%

1 493
564 247
44 892
112 564
15 033
31 106
3 789
10 207
15 330
1 309
25 380

997,00
559 537,34
42 161,13
101 282,15
11 408,42
29 316,94
1 953,90
10 204,16
15 096,78
1 246,00
25 117,14

66,78%
99,17%
93,92%
89,98%
75,89%
94,25%
51,57%
99,97%
98,48%
95,19%
98,96%

35 587

23 292,84

65,45%

12 289 169

538
39 946
860 765
11 657 724

533,87
39 944,36
860 752,19
10 284 684,51

99,23%
100,00%
100,00%
88,22%

4 842 275

4 400 379

3 676 548,19

83,55%

24 452
4 316 469
347 229
780 268
105 924

42 362
4 149 657
300 468
760 819
103 948

28 043,97
3 790 469,77
297 319,96
677 831,43
65 085,81

66,20%
91,34%
98,95%
89,09%
62,61%

10 500

11 300

8 900,00

78,76%

41 180
5 000
251 661
61 500
8 275
289 521

7 700
55 038
5 000
235 027
124 558
7 275
252 521

5 450,00
33 296,84
4 701,90
179 421,37
120 161,50
5 546,00
207 885,08

70,78%
60,50%
94,04%
76,34%
96,47%
76,23%
82,32%

121 935

96 668

89 899,33

93,00%

2 500
600
6 000
219 080

2 500
600
6 000
210 984

985,60
111,00
5 170,40
207 447,67

39,42%
18,50%
86,17%
98,32%

4 800

5 320

4 536,70

85,28%

850 000

850 000
29 600
7 535

846 271,99
29 600,00
7 535,00

99,56%
100,00%
100,00%

7 535

7 535,00

100,00%

185 652

165 652

30 011,30

18,12%

163 020

163 020

29 378,62

18,02%

925 892

1 493
615 711
51 054
114 634
16 411
31 306
4 739
10 207
15 330
1 309
25 380

538
37 780

4330
80110
2540
3020
4010
4040
4110
4111
4120
4121
4170
4171
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4301
4360
4400
4410
4411
4421
4430
4440
4700
6050
80113
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4430
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
80146
4210
4300
4410
4700

80149

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej
organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego

22 632

2 632

632,68

24,04%

8 359 924

8 435 020

8 079 371,57

95,78%

96 106

36 106

20 682
5 465 822
436 684
938 325

20 496,06
5 189 070,45
416 092,54
929 144,55

90,19%
99,01%
97,44%
98,72%

101 198,51

94,04%

240,00

12,00%

17 690

22 726
5 240 718
427 033
941 154
1 800
107 614
245
2 000
10 000
214 432
162 358
384 200
19 939
7 800
175 277
100 051
17 690

211 381,75
144 788,27
325 743,19
17 941,64
4 158,00
170 464,04
6 024,51
12 299,96

98,58%
89,18%
84,78%
89,98%
53,31%
97,25%
6,02%
69,53%

226 500

226 500

226 500,00

100,00%

2 450

804,96

41,28%

12 100
303 923

1 950
5 000
20 000
12 053
288 774

7 531,52
288 772,77

62,49%
100,00%

4 760

6 400

3 573,30

55,83%

12 395

3 200
172 536
9 361
91
53 896
20 300
4 030
83 300
1 558
648 541
330
348 728
42 584
69 022
6 608
26 146
12 924
167
613
124 376
2 602
716
248
8 812

3 145,55
156 989,73
9 336,45
60,36
50 126,60
10 057,46
3 684,99
82 814,06
909,81
648 348,50
330,00
348 727,61
42 399,83
69 021,18
6 607,12
26 145,47
12 923,16
166,05
613,00
124 374,01
2 602,00
715,22
248,00
8 811,58

98,30%
90,99%
99,74%
66,33%
93,01%
49,54%
91,44%
99,42%
58,40%
99,97%
100,00%
100,00%
99,57%
100,00%
99,99%
100,00%
99,99%
99,43%
100,00%
100,00%
100,00%
99,89%
100,00%
100,00%

6 000

4 665

4 664,27

99,98%

167 656
4 959
74 078
5 975

167 656
397
87 306
1 200

118 406,99
396,69
86 674,50

70,62%
99,92%
99,28%

78 053

78 753

31 335,80

39,79%

812 688

968 122

962 320,86

99,40%

125 837
2 000
98 046
16 700
371 000
25 500
11 600
184 199

136 965
4 777
28 000
20 300
2 030
80 300
1 558
1 220 364
1 000
617 715
41 884
106 783
14 984
6 988
39 898
2 030
2 000
356 369
7 301
5 017

2540
3020
4010
4040
4110
4120

80150

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
80195
4110
4120
4170
4190
4210
4240
4300
4410
4440
851
85121
6220
85149
4280
85153
4010
4110
4120
4300
85154
2810
2820
4010
4040
4090
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4280
4300
4360
4400
4410

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej
organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Programy polityki zdrowotnej
Zakup usług zdrowotnych
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Honoraria
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe

798 145

864 307

864 280,80

100,00%

105
9 871
839
1 728
186

105
83 795
2 883
15 065
1 967

79 385,67
2 881,30
14 022,40
1 750,69

94,74%
99,94%
93,08%
89,00%

203 897

1 032 428

996 895,58

96,56%

3 102

26 102

21 046,36

80,63%

77
128 898
8 473
23 802
21 448
973
1 323
7 466
803
120
2 743
309 980

792 952,02
36 618,67
131 646,28
14 288,58

96,77%
99,99%
98,98%
87,22%

343,67

95,73%

200
291 450
1 455 000
300 000

14
819 402
36 622
132 998
16 383
83
359
282
21
86
76
331 181
944
138
8 030
7 380
950
2 300
20 980
200
290 259
1 509 983
300 000

314 995,08
357,49
12,97
5 429,35
3 378,50
496,66
2 300,00
20 974,00
200,00
281 846,11
1 391 244,03
300 000,00

95,11%
37,87%
9,40%
67,61%
45,78%
52,28%
100,00%
99,97%
100,00%
97,10%
92,14%
100,00%

300 000

300 000

300 000,00

100,00%

100 000
100 000
26 000
11 025
1 898
270
12 807
804 000

100 000
100 000
25 693
11 025
1 898
270
12 500
867 283

24 120,00
24 120,00
24 640,64
10 165,32
1 752,68
222,64
12 500,00
836 978,67

24,12%
24,12%
95,90%
92,20%
92,34%
82,46%
100,00%
96,51%

4 000

4 000,00

100,00%

160 000

156 000

152 000,00

97,44%

203 564
6 100

197 908
5 927
6 272
42 002
4 997
100 122
85 745
16 800
100
20 020
300
113 949
1 160

197 232,18
5 926,76
6 111,70
39 870,61
4 500,37
91 179,75
83 924,62
16 008,29

99,66%
100,00%
97,44%
94,93%
90,06%
91,07%
97,88%
95,29%

17 664,36
263,00
107 773,67
1 140,15

88,23%
87,67%
94,58%
98,29%

1 467

1 466,50

99,97%

1 300

863,15

66,40%

1 000
17 330

40 546
3 997
198 600
35 500
23 600
300
23 000
450
72 173
2 120

1 800

4430
4440
4480
4520
4700
6050
85195
2810
2820
4010
4110
4120
4210
4300
4360
852
85202
4330
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4520
4700
6050
6060
85204
4330
85205
4210
4300
4700
85206
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4360
4440
4700
85211

Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Ośrodki wsparcia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Rodziny zastępcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wspieranie rodziny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Świadczenie wychowawcze

2 600
4 000
2 714
1 086

1 300
4 000
2 567
1 086

852,00
2 330,07
2 567,00
1 085,84

65,54%
58,25%
100,00%
99,99%

1 850

1 285

1 242,65

96,70%

225 000

98 976
217 007

98 976,00
205 504,72

100,00%
94,70%

180 000

194 500

194 500,00

100,00%

45 000

17 500

6 000,00

34,29%

18 697 292
930 000

2 337
407
52
660
816
735
34 768 320
970 644

2 337,00
405,81
51,06
660,00
815,85
735,00
33 452 296,12
968 297,69

100,00%
99,71%
98,19%
100,00%
99,98%
100,00%
96,21%
99,76%

930 000

970 644

968 297,69

99,76%

980 557
800
608 713
38 190
95 514
9 002
24 000
51 759
37 640
250
50 000
1 500
2 100
30 622
3 078

1 113 380
800
618 636
38 656
114 677
9 000
20 210
84 957
42 739
50
43 554
57 170
1 389
26 135
3 105

1 077 702,59

96,80%

617 900,93
38 655,25
114 676,29
8 605,23
20 210,00
84 956,67
29 397,67

99,88%
100,00%
100,00%
95,61%
100,00%
100,00%
68,78%

37 245,04
55 670,00
1 089,00
15 213,54
2 973,30

85,51%
97,38%
78,40%
58,21%
95,76%

1 200

1 200

906,36

75,53%

1 550
1 200
16 683
4 261
1 495

1 899
2 092
15 938
4 105
1 495

1 628,90
1 466,00
15 937,69
4 105,00
1 494,25

85,78%
70,08%
100,00%
100,00%
99,95%

1 000

4 355

4 354,42

99,99%

265 000

16 000
5 218
282 103

16 000,00
5 217,05
282 102,71

100,00%
99,98%
100,00%

265 000

282 103

282 102,71

100,00%

15 500
3 000
11 500

15 500
2 880
11 620

11 620,00

74,97%

11 620,00

100,00%

1 000

1 000

236 086
132 659
5 644
26 539
3 409
61 200
2 000
900
2 735

277 453
174 697
5 595
33 539
3 409
53 578
698
900
4 037

274 133,66
174 696,74
5 556,31
33 398,32
2 516,60
52 908,30
300,00
200,00
4 036,60

98,80%
100,00%
99,31%
99,58%
73,82%
98,75%
42,98%
22,22%
99,99%

1 000

1 000

520,79

52,08%

13 963 000

13 962 994,81

100,00%

3110
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4400
4440
4700
6060
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4400
4440
4700

85213
4130
85214
3110
85215
3110
4210
85216
3110
85219
3020
3050
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4520

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zasądzone renty
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13 707 520
135 000
23 769
3 193
10 868
59 205
119
1 014
12 353

13 707 519,90
134 999,25
23 768,39
3 192,48
10 867,50
59 204,66
118,57
1 013,15
12 352,55

100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
99,64%
99,92%
100,00%

128

127,50

99,61%

2 549

2 548,86

99,99%

2 788

2 788,00

100,00%

4 494

4 494,00

100,00%

7 926 000

9 126 000

9 116 378,56

99,89%

7 173 670
179 449
10 136
520 000
2 773
13 200
854
1 500
400
17 042

8 453 826
143 864
10 179
427 381
2 216
14 748
43 446
990
87
22 514

8 453 821,62
143 863,52
10 178,89
427 379,70
2 215,81
14 747,50
43 445,97
989,03
87,00
12 901,38

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
99,90%
100,00%
57,30%

1 200

1 011

1 010,17

99,92%

4 376

3 971

3 970,97

100,00%

1 200

1 767

1 767,00

100,00%

83 100

174 680

172 351,50

98,67%

83 100

174 680

172 351,50

98,67%

319 600

340 000

187 227,02

55,07%

319 600
1 278 900
1 278 900

1 830 442
104 033
168 386
26 193
12 000
41 000
15 000
20 000
2 330
64 699
10 812

340 000
991 892
991 248
644
1 490 675
1 490 675
2 722 948
12 500
22 356
86 443
1 753 442
103 397
288 667
26 193
16 744
62 722
15 000
156 637
3 610
64 775
10 812

187 227,02
959 250,25
958 714,25
536,00
963 000,00
963 000,00
2 546 000,25
10 508,40
22 356,00
86 442,03
1 603 598,85
103 396,31
286 261,97
20 931,48
16 744,00
58 889,58
14 469,94
153 376,05
3 610,00
63 564,10
7 787,62

55,07%
96,71%
96,72%
83,23%
64,60%
64,60%
93,50%
84,07%
100,00%
100,00%
91,45%
100,00%
99,17%
79,91%
100,00%
93,89%
96,47%
97,92%
100,00%
98,13%
72,03%

700

2 500

2 422,00

96,88%

5 350
645
42 391
1 558
895

5 350
1 145
45 420
2 640
895

3 524,04
1 063,84
45 419,94
2 640,00
894,76

65,87%
92,91%
100,00%
100,00%
99,97%

1 010 675
1 010 675
2 367 434
12 500

4700
6050
85228
4300
85295
3110
4110
4170
4210
4220
4300
6050
853
85305
2830
3020
4010
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4430
4440
4510
4520
4700
85306
2830
85311
2710
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4440
85404
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Kluby dziecięce
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

8 500

11 700

9 921,44

84,80%

3 284 440
594 490
1 250
7 200
25 000
3 000
103 500
2 550 000
679 842
593 331

30 000
14 355
14 355
3 285 690
594 690
1 250
7 200
26 050
3 000
103 500
2 550 000
804 823
718 312

28 177,90
14 355,00
14 355,00
2 916 882,08
249 643,67
1 088,93
7 200,00
6 944,17
2 911,42
100 087,62
2 549 006,27
642 906,07
575 059,20

93,93%
100,00%
100,00%
88,78%
41,98%
87,11%
100,00%
26,66%
97,05%
96,70%
99,96%
79,88%
80,06%

593 331

533 331

431 470,19

80,90%

1 300
109 586
18 215
2 527
7 050
20 000
3 000
9 434
2 000
1 700
5 000
500
155
3 603
500
360

493,00
93 339,37
15 233,96
1 164,87
4 255,42
13 536,00
2 531,61
3 474,74
826,71
552,50
3 726,04
253,86
155,00
3 602,67
35,00
358,12

37,92%
85,17%
83,63%
46,10%
60,36%
67,68%
84,39%
36,83%
41,34%
32,50%
74,52%
50,77%
100,00%
99,99%
7,00%
99,48%

51

50,14

98,31%

81 511

81 511

62 846,87

77,10%

81 511

81 511

62 846,87

77,10%

5 000

5 000

5 000,00

100,00%

5 000

5 000

5 000,00

100,00%

1 249 676
678 770
1 203
486 511
39 484
90 621
12 891
4 456
1 728
7 000
655
2 000
32 221
28 390
20 762
1 533
3 858
244
207
646
733
97
234
76

1 429 314
693 294
1 203
497 348
40 074
89 390
12 219
4 456
1 728
7 000
655
2 000
37 221
28 390
20 762
1 533
3 858
244
207
646
733
97
234
76

1 318 334,38
661 841,51
389,00
485 595,77
28 954,53
85 190,41
9 451,27
3 857,70
1 723,19
7 000,00
500,00
2 000,00
37 179,64
1 155,94
886,84
117,09
138,53
13,48

92,24%
95,46%
32,34%
97,64%
72,25%
95,30%
77,35%
86,57%
99,72%
100,00%
76,34%
100,00%
99,89%
4,07%
4,27%
7,64%
3,59%
5,52%

85415
3240
3260
85446
4700
85495
2810
2820
4110
4170
4300
900
90001
4110
4170
4210
4270
4300
4430
6050
90002
4010
4040
4110
4120
4150
4210
4270
4300
4360
4610
6230
90003
4210
4300
90004
4110
4170
4190
4210
4260
4270
4300
4430
6050
90005
4300
6230
90013
2810
4210
4300
90015
4210
4260
4270
4300
6050
90095
4210

Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka odpadami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dopłaty w spółkach prawa handlowego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zakup usług pozostałych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Schroniska dla zwierząt
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia

53 350
53 350
4 865

195 934
189 599
6 335
4 865

4 865

4 865

484 301

506 831

460 469,88

90,85%

14 700

13 713,00

93,29%

111 300

107 753,26

96,81%

3 000 000
4 356 957
135 832
9 726
25 000
3 500
321 053
16 000
2 030
3 802 463
1 353
10 000

2 730
14 000
364 101
13 060 566
4 007 641
372
2 000
7 500
43 800
232 828
15
3 721 126
4 434 060
135 832
9 726
25 000
3 500
16 473
10 000
2 030
4 213 964
1 353
10 000

945,45
12 237,77
325 820,40
11 747 348,03
3 653 395,48
343,80
2 000,00
7 487,94
35 350,79
216 330,18
9,04
3 391 873,73
4 403 997,50
135 522,90
9 509,10
24 751,53
3 500,00
16 472,58
9 934,09

34,63%
87,41%
89,49%
89,95%
91,16%
92,42%
100,00%
99,84%
80,71%
92,91%
60,27%
91,15%
99,32%
99,77%
97,77%
99,01%
100,00%
100,00%
99,34%

4 194 789,43

99,54%

3 335,87

33,36%

30 000

6 182

6 182,00

100,00%

444 209
3 000
7 000
1 236 739

157 100
25 000
35 000
819 139
2 500
198 000
45 000
10 000

442 428
2 270
440 158
1 170 532
200
6 200
20 000
156 438
25 000
99 300
826 870
7 500
29 024
39 500
10 000

441 386,16
2 269,62
439 116,54
1 087 716,46
171,90
5 900,00
20 000,00
149 283,15
22 359,71
82 634,95
777 101,67
1 242,00
29 023,08
21 026,62
6 022,50

99,76%
99,98%
99,76%
92,92%
85,95%
95,16%
100,00%
95,43%
89,44%
83,22%
93,98%
16,56%
100,00%
53,23%
60,23%

35 000

29 500

15 004,12

50,86%

268 000

274 000

180 144,79

65,75%

6 000

6 000,00

100,00%

15 300
252 700
2 255 750
3 500
1 416 000
591 500
145 350
99 400
436 655
9 000

11 906,60
162 238,19
1 606 947,45
3 365,28
954 144,85
410 294,62
139 762,62
99 380,08
352 733,57
4 519,00

77,82%
64,20%
71,24%
96,15%
67,38%
69,37%
96,16%
99,98%
80,78%
50,21%

100 000
10 350
373 951
12 292 825
3 282 515

2 515
25 000
255 000

15 300
252 700
2 375 850
10 000
1 500 000
596 000
139 850
130 000
283 555
4 500

194 867,05
189 534,57
5 332,48

99,46%
99,97%
84,17%

4260
4270
4300
4430
4590
6050
921
92109
2480
92116
2480
92120
2720
4110
4170
4300
4340
92195
2810
2820
3040
926
92601
4150
4270
4300
6050
6060
6660
92605
2360

2810
2820
92695
2830
4300

Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dopłaty w spółkach prawa handlowego
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Zakup usług pozostałych

RAZEM WYDATKI

10 815
30 550
74 190
7 500
6 000
150 000
4 266 500
1 600 000

10 815
20 550
86 190
2 500
6 000
301 600
4 337 500
1 680 000

6 939,72
9 918,43
51 273,12
434,00
5 292,21
274 357,09
4 231 780,27
1 680 000,00

64,17%
48,26%
59,49%
17,36%
88,20%
90,97%
97,56%
100,00%

1 600 000

1 680 000

1 680 000,00

100,00%

2 049 000

2 049 000

2 049 000,00

100,00%

2 049 000

2 049 000

2 049 000,00

100,00%

410 000

420 000

357 356,01

85,08%

300 000

300 000

242 773,04

80,92%

10 000

350
2 000
10 000

343,80
2 000,00
9 820,00

98,23%
100,00%
98,20%

100 000

107 650

102 419,17

95,14%

207 500

188 500

145 424,26

77,15%

4 500

3 999,56

88,88%

145 000

121 500

78 924,70

64,96%

62 500

62 500

62 500,00

100,00%

4 261 400
3 602 900
950 000

3 966 450
3 237 900
1 009 730
148 901
10 000
1 750 000
50 000

3 678 183,95
2 985 316,55
1 009 713,38
148 795,58
8 661,60
1 499 530,11
49 347,60

92,73%
92,20%
100,00%
99,93%
86,62%
85,69%
98,70%

269 269

269 268,28

100,00%

658 500

658 500

636 000,00

96,58%

325 000

322 000

300 000,00

93,17%

5 000

5 000,00

100,00%

331 500

331 000,00

99,85%

70 050

56 867,40

81,18%

2 250

1 125,00

50,00%

67 800

55 742,40

82,22%

138 963 497

126 964 164,10

852 900
1 800 000

333 500

121 030 662

91,37%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - na dzień 31.12.2016r.
Okres
realizacji
L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19

Nazwa i cel

Pod wspólnym europejskim niebem
Budowa dróg z kanalizacją deszczową
Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników
Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej
Budowa ścieżek rowerowych ZIT na drogach powiatowych
Budowa ścieżek rowerowych ZIT na drogach wojewódzkich
E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E- Miasto
dla Miasta Oleśnicy - etap II wyposażenie pracowni oraz zakup i
implementacja zasobów dla platformy dydaktycznej
E-Urząd III etap
Modernizacja zaplecza i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na
potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu
Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na
potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w
Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy
Przebudowa Świetlicy na ul. Lwowskiej - Placówka Wsparcia
Dziennego
Rewitalizacja parku przy ul. Kopernika
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Termodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla
Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Zagospodarowanie podwórzy
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynków na lokale
socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy

Jednostka odpowiedzialna
lub koordynująca

Wykonanie
Plan na rok
Wydatki
planu na rok
2016 - wg
Łączne
poniesione do
2016 - wg
Wskaźnik
stanu na dzień
nakłady
31.12.2015r.
stanu na dzień
[%]
31.12.2016r.
finansowe [zł]
[zł]
31.12.2016r.
[zł]
[zł]

od

do

Zespół Oświaty Samorządowej
Urząd Miasta Oleśnicy
Sekcja Dróg Miejskich
Sekcja Dróg Miejskich
Urząd Miasta Oleśnicy
Sekcja Dróg Miejskich
Sekcja Dróg Miejskich

2016
2004
2014
2016
2007
2016
2016

2018
2018
2018
2018
2016
2018
2018

171 590
35 699 227
5 359 788
96 642
34 990 259
586 827
1 635 903

0,00
30 709 227,00
3 182 000,00
0,00
34 005 259,00
0,00
0,00

137 096
3 490 000
1 207 788
66 642
985 000
86 827
135 903

6 024,51
3 266 905,07
968 231,30
66 187,00
847 969,89
86 826,50
135 792,00

Urząd Miasta Oleśnicy

2016

2018

3 032 011

0,00

300 000

0,00

0,00%

Urząd Miasta Oleśnicy
Urząd Miasta Oleśnicy

2016
2011

2018
2016

607 000
9 582 358

0,00
8 832 358,00

125 000
750 000

0,00
638 052,36

0,00%
85,07%

Urząd Miasta Oleśnicy

2016

2018

16 297 297

0,00

2 550 000

2 549 006,27

99,96%

Urząd Miasta Oleśnicy

2016

2018

4 772 703

0,00

850 000

846 271,99

99,56%

2016

2017

128 976

0,00

98 976

98 976,00

100,00%

2014
2004
2015

2016
2018
2016

420 000
29 528 673
327 010

330 000,00
23 307 547,00
3 900,00

90 000
2 221 126
323 110

69 211,90
1 891 953,35
323 076,82

76,90%
85,18%
99,99%

Urząd Miasta Oleśnicy

2014

2017

5 689 673

1 689 673,00

1 500 000

1 499 920,38

99,99%

Zakład Budynków Komunalnych

2015

2018

5 824 545

5 029 810,00

494 735

494 683,75

99,99%

Zakład Budynków Komunalnych

2015

2018

2 866 065

50 000,00

1 416 065

1 416 021,38

100,00%

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Miasta Oleśnicy
Urząd Miasta Oleśnicy
Zakład Budynków Komunalnych

4,39%
93,61%
80,17%
99,32%
86,09%
100,00%
99,92%

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016r., poz. 1870 - tekst jednolity za zmianami) - wykonanie w 2016r.

Pod wspólnym europejskim niebem

2

Aktualizacja programu rewitalizacji dla Miasta
Oleśnicy

Dział 801
Rozdział 80101
Dział 710
Rozdział 71004

53 002

-20 300

Uchwała nr XXV/207/2016 z
dnia 28 października 2016r.

1

Klasyfikacja
budżetowa

Uchwała nr XXIV/198/2016 z
dnia 30 września 2016r.

Nazwa i cel

Uchwała nr XXII/185/2016 z
dnia 30 czerwca 2016r.

L.p.

Uchwała nr XVIII/148/2016 z
dnia 26 lutego 2016r.

Zmiany w planie wydatków [zł]

137 978

-882

Plan - na
dzień
31.12.2016r.
[zł]

Wykonanie na dzień
31.12.2016r.
[zł]

Wskaźnik
[%]

137 096

6 024,51

4,39%

32 702

32 323,06

98,84%
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W ROKU 2016

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j.:Dz.U. z 2016 r., poz.1870) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w tym dwa
zestawienia tabelaryczne zawierające:
a) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego,
b) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2) Sprawozdania roczne Biblioteki i Forum Kultury oraz Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych
jednostek,
3) Informację o stanie mienia komunalnego,
4) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć
wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich wykazem.

WYKONANIE DOCHODÓW
1. DOCHODY – BUDŻET UCHWALONY
Uchwałą Nr XVI/116/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2016 rok został uchwalony następujący budżet:
1. Dochody budżetu w wysokości 116.820.662 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 109.909.662 zł, z tego:
a) dochody z podatków i opłat w wysokości 28.463.016 zł,
b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa w wysokości 32.158.298 zł,
c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 12.335.320 zł (§
0750,§0550, §0470),
d) pozostałe dochody własne w wysokości 2.021.584 zł,
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e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 10.600 zł,
f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 9.077.939 zł,
g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu
państwa w wysokości 2.664.524 zł,
h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
989.624 zł,
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 11.000 zł,
j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 22.177.757 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.911.000 zł, z tego:
a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości
240.000 zł,
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania

wieczystego nieruchomości w wysokości 6.171.000 zł,

c) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.210.000 zł pochodzące z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł.
4. Deficyt budżetu w wysokości 4.210.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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5. Wydatki budżetu w wysokości 121.030.662 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 104.529.812 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 16.500.850 zł.

2. DOCHODY – ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2016
W trakcie 2015 roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano na podstawie
obowiązujących przepisów uchwałami Rady Miasta bądź zarządzeniami Burmistrza, zgodnie
z udzielonymi w tym zakresie upoważnieniami.

3. WYKONANIE DOCHODÓW W TRAKCIE ROKU 2016

Wykonanie dochodów za 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo
Zrealizowano dochody w kwocie 17.321,09 zł z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu
województwa na utrzymanie rowów melioracyjnych oraz w kwocie 26.401,82 zł dotacji z
budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i
pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 050– Rybołówstwo i rybactwo
Zrealizowano dochody w kwocie 2.639 zł z tytułu opłat za wydanie 182 zezwoleń na
amatorski połów ryb na stawie przy ul. Kruczej. Uzyskano dochody niższe od zaplanowanych
w związku z mniejszym zainteresowaniem osób (posiadających karty wędkarskie) na wydanie
zezwolenia na amatorski połów ryb.

Dział 600 – Transport i łączność
Zrealizowano dochody w wysokości 2.144.914,81 zł, to jest 114,69 %.
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Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014
Zrealizowane dochody w kwocie 178.997,56 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od
powiatu oleśnickiego na zadania bieżące (utrzymanie dróg powiatowych w mieście – zadanie
realizuje Sekcja Dróg Miejskich) oraz na sprzątanie ulic powiatowych.

Drogi publiczne gminne Rozdział 60016
Sekcja Dróg Miejskich zrealizowała dochody w kwocie 1.133.255,37 zł, co stanowi (121,59
%) przyjętego planu na rok 2016. W tym z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o drogach
publicznych w kwocie 1.073.486,52 zł (117,32%), wpływy z różnych opłat w kwocie
23.019,13 zł, wpływy z usług w kwocie 390,00 zł (2,29 %), wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych w kwocie 18.535,86 zł, pozostałe odsetki w kwocie 144,62 zł, wpływy z
różnych dochodów w kwocie 17.679,24 zł. Na wyżej wymienione dochody z lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o drogach
publicznych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej i innych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w łącznej kwocie 294.231,73 zł oraz
opłaty ze strefy płatnego parkowania kwocie 798.066,54 zł .
Uzyskano

odszkodowanie

za

uszkodzone

rondo

przy

skrzyżowaniu

ulic

Kusocińskiego/Wojska Polskiego w kwocie 36.705,85 zł, oraz zwrot niewykorzystanych
środków niewygasających z roku 2015 w kwocie 795.496,03 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie wynosi 16.259.870,18 zł, to jest 75,62 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004
Zrealizowano dochody w kwocie 9.176.487,95 zł to jest 90,54 %, ich źródłem są wpływy z
najmu i usług świadczonych w ramach administrowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz
lokalami użytkowymi przez Zakład Budynków Komunalnych a także wpływy z różnych
dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych) oraz wpłacone przez najemców odsetki od
zaległości w kwocie 167.171,07 zł.
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005
Wykonanie wynosi 7.083.382,23 zł, to jest 62,32 %, w tym:

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Zrealizowano dochody w kwocie 96.411,71 zł, to jest 130,71 % planu.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zrealizowano dochody w kwocie 1.630.702,59 zł. W ramach użytkowania wieczystego
gruntów w 538 przypadkach zaktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz naniesiono zmieniony użytkowników wieczystych. Ponadto udzielono w
23 przypadkach zgody na 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych, udzielono w 7 przypadkach zgody na rozłożenie na
raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Miasto
Oleśnica prowadzi systematyczną aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze.

Zrealizowano dochody w kwocie 1.102.613,14 zł, to jest 110,26 %.
Jest to kwota wyższa od planowanej na rok 2016 r. Na wyższy poziom tych dochodów
wpłynęło systematyczne i bez opóźnień regulowanie płatności z tytułu dzierżawy oraz
zawarcie 76 umów dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność
handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą. W ramach gospodarowania
nieruchomościami w 9 przypadkach rozwiązano umowę dzierżawy, odstąpiono od corocznej
waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych z uwagi na fakt, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok 2015
nie przekracza 1% (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
15 stycznia 2016 r., wskaźnik ten w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1) – spadek cen
o 0,9 %. W 22 przypadkach dokonano zmiany umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
w formie aneksu do umowy. Przygotowano także 9 wykazów w sprawie wydzierżawienia
gruntów na działalność handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą . W zakresie
dzierżawy nieruchomości rolnych zawarto 21 umów, w 1 przypadku na wniosek dzierżawy
dokonano rozwiązania umowy dzierżawy oraz sporządzono 1 aneks do umowy dzierżawy na
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zmianę powierzchni w związku ze sprzedażą działki na cele inwestycyjne. Przygotowano
również 2 wykazy w sprawie wydzierżawienia gruntów na cele rolne. Ponadto w ramach
zajęcia gruntu Miasta Oleśnicy na cele budowlane w 32 przypadkach wyrażono zgodę na
odpłatne zajęcie gruntów Miasta Oleśnicy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

Zrealizowano dochody w kwocie 251.918,63 zł, to jest 104,97 %.
W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (DZ. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w 2016 roku na wniosek
użytkowników

wieczystych wszczęto 18 postępowań i wydano 1 decyzję Burmistrza

Miasta Oleśnicy orzekającą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz 3 decyzje odmawiające przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności.
Zaplanowane dochody - określone w § 076 – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności zostały przekroczone przede wszystkim wpłatę kolejnych
rat przez osoby, które w poprzednich latach miały rozłożoną opłatę za przekształcenie na
raty roczne.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

Zrealizowano dochody w kwocie 3.949.443,35 zł to jest 46,62 %.
W tym zakresie przygotowano 40 wykazów nieruchomości (w formie ogłoszenia)
przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przeprowadzono

32 procedury

uprzednim

i

opracowaniu

dokumentacji

szacunkowej

geodezyjnej

przetargowe po
nieruchomości

zabudowanych, niezabudowanych i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W
wyniku tych czynności nastąpiła sprzedaż 24 lokali mieszkalnych - wszystkie lokale w drodze
bezprzetargowej w budynkach wielomieszkaniowych między innymi przy ul. Krzywoustego,
Tołstoja, Poniatowskiego, Bratniej, 11 Listopada, Łużyckiej. Lokale te sprzedano na rzecz
najemców wraz ze sprzedażą na współwłasność lub oddaniem we współużytkowanie
wieczyste ułamkowych części gruntów. Sprzedano 13 działek w drodze przetargowej, w tym
5 działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną przy ul. Bożka, Błękitnej i Polnej, Modrej
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i 3 działki pod zabudowę garażową przy ul. Rzemieślniczej. Ponadto sprzedano 3 działki pod
zabudowę produkcyjną lub usługową przy ul. Krzywoustego, Glinianej i Żurawinowej, a
także 1 działkę pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną przy ul. Leśnej. Jedną działkę
sprzedano na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej na cele
usługowe przy ul. Kopernika oraz 1 działkę sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - przy ul.
Wrocławskiej. Ponadto dokonano zamiany działek gruntowych przy ul. Nowowiejskiej na
poprawę warunków zagospodarowania oraz poszerzenia pasa drogowego. Dokonano również
sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy
ul. Wojska Polskiego 56A.
Niższy od planowanego poziom dochodów określonych w § 077 jest wynikiem braku
zainteresowania kilkoma nieruchomościami oferowanymi w przetargach przez Miasto
Oleśnica w 2016 r. Nieudana sprzedaż nieruchomości oferowanych przez Miasto Oleśnicy
dotyczy przede wszystkim: nieruchomości o znacznej wartości stanowiącej działki nr 4/1 i 4/2
AM 36 przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową (przy ul. Krzywoustego), działek
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (przy ul. Gryczanej, Błękitnej,
Mokrej) i działki pod zabudowę usługową (przy ul. Glinianej 29) oraz budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (przy ul. Traugutta 9). Z uwagi na brak zainteresowania nieruchomością
przy ul. Krzywoustego odstąpiono od procedury sprzedaży działki przy ul. Wielkopolnej,
która była przeznaczona również pod usługi. Na niższe wykonanie dochodów miało wpływ
wycofanie ze sprzedaży po przeprowadzeniu konsultacji społecznych działki przeznaczonej
pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 3/79
AM 12).
Ze względu na konieczność zmiany wielkości udziałów procentowych w księgach
wieczystych (po przebudowie i adaptacji) nie udało się zbyć lokali użytkowych ul. Armii
Krajowej 8/I i ul. Wojska Polskiego 53b/1. Także wycofanie ze sprzedaży (zmiana koncepcji
zagospodarowania) nieruchomości przy ul. Leśnej (dz. nr 9/17 AM 10) i ul. Wileńskiej 7-8
oraz trwająca procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul.
Krzywoustego 79a-83 (konieczność wydzielenia części działki, na której rośnie znacznej
wielkości dąb) oraz dla nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 przyczyniły się do
niższego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości za 2016 r. W zakresie
mniejszego zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną nadal na ten stan ma wpływ

duża podaż działek
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przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oferowanych przez osoby fizyczne (na obszarach
gdzie przeprowadzono scalenia i podziały).

Pozostałe odsetki

Zrealizowano dochody w kwocie 52.292,81 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004
Zrealizowano dochody z kwocie 40 zł z tytułu kary umownej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii Rozdział 71004
Zrealizowano dochody z kwocie 7,30 zł z tytułu kary umownej.

Cmentarze Rozdział 71035
Zrealizowano dochody w wysokości 17.150 zł z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarza
żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 – Administracja publiczna
Zrealizowano dochody na kwotę 1.090.237,33 zł.

Urzędy wojewódzkie Rozdział 75011
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w
wysokości 421.361,21 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 89,90 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział 75023
Wpływy z różnych dochodów wyniosły 620.725,22 zł, w tym zwrot podatku VAT
598.979,80 zł.
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101
Zrealizowano dochody na kwotę 29.383,42 zł, to jest 99,76 %, dotyczą one dotacji celowej na
prowadzenie rejestru wyborców. Dochody w kwocie 7.547,68 zł dotyczą dotacji celowej na
prowadzenie rejestru wyborców. Kwota 21.835,74 zł została przyznana na wykonanie
przezroczystych urn wyborczych.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Rozdział 75109
Zrealizowano dochody na kwotę 5.271,16

zł, dotyczą one dotacji celowej na

przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy.

Dział 752 – Obrona narodowa
Zrealizowano dochody w kwocie 400 zł z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna Rozdział 75414
Zrealizowano dochody w kwocie 1.000 zł (100 %) z dotacji na wydatki bieżące związane z
obroną cywilną.

Straż gminna (miejska) Rozdział 75416
Zrealizowano dochody w kwocie 4.610,27 zł z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
niezapłaconych przez ukaranych, wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe oraz 206,80 zł
z tytułu różnych opłat.

Pozostała działalność Rozdział 75495
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Zrealizowano dochody w kwocie 35.657,46 zł, w tym 35.409,52 zł z otrzymanej dotacji z
Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka na
lata 2016-2017”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zrealizowano dochody w kwocie 53.894.081,12 zł, to jest 97,16 %:
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w

kwocie

80.505,37 zł to jest 138,09 %, w tym:
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości
79.880,53 zł to jest 140,14 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 624,84 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zrealizowano dochody w kwocie 11.309.317,24 zł to jest 80,85 %
-

podatek od nieruchomości w wysokości 11.018.793,20 zł to jest 80,93 %,

-

podatek rolny 3.961,10 zł to jest 118,21 %

-

podatek leśny 367 zł

-

podatek od środków transportowych 218.092 zł to jest 99,79 %

-

podatek od czynności cywilnoprawnych 28.245,10 zł to jest

-

wpływy z różnych opłat 635,20 zł

-

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39.223,64 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Zrealizowano dochody w kwocie 7.542.854,80 zł to jest 110,53 %
-

podatek od nieruchomości w wysokości 4.747.503,90 zł to jest 105,98 %,

-

podatek rolny 195.199,81 zł to jest 102,97 %

-

podatek leśny 3 zł to jest 75 %

-

podatek od środków transportowych 650.746,80 zł to jest 130,67 %

-

podatek od spadków i darowizn – 241.000,55 zł to jest 200,83 %

-

opłata od posiadania psów – 12.316,40 zł, to jest 55,98 %

-

wpływy z opłaty targowej 144.813 zł, to jest 87,77 %
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-

podatek od czynności cywilnoprawnych 1.464.567,80 zł to jest 117,17 %

-

wpływy z różnych opłat – 24.841,54 zł

-

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 59.266 zł

-

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.596 zł

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zrealizowano dochody w kwocie 2.129.738,74 zł to jest 91,69 %
-

wpływy z opłaty skarbowej 548.151,06 zł, to jest 78,31 %,

-

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 870.103,09 zł, to jest
101,17 %,

-

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 698.065,75 zł,

-

wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.600 zł,

-

wpływy z różnych opłat 4.588,80 zł,

-

pozostałe odsetki 7.230,04 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wykonano dochody w kwocie 32.831.664,97 zł, to jest 101,72 %
-

podatek dochodowy od osób fizycznych 30.893.619 zł, to jest 101,70 %,

-

podatek dochodowy od osób prawnych 1.938.045,97 zł to jest 102 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Wykonano dochody w wysokości 21.922.112,64 zł to jest 100,12 % w tym:
-

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w
wysokości 21.845.590 zł, to jest 100 %,

-

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 23.539 zł,

-

odsetki od lokat 52.983,64 zł to jest 105,97 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wykonano dochody w kwocie 3.169.843,30 zł to jest 110,29 %.
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Szkoły podstawowe Rozdział 80101
Zrealizowano dochody w kwocie 246.867,37 zł.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3.682,50 zł, wpływy z różnych
dochodów 64.053,52 zł, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na zakup podręczników wyniosła 150.261,99 zł, dotacja celowa z gmin na podstawie
porozumienia międzygminnego wyniosła 1.505,55 zł, wpływy z pozostałości środków
gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 27.352,21 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział 80103
Zrealizowano dochody w kwocie 401.707,55 zł, kwota 64.362,55 zł pochodzi ze zwrotów
dotacji od sąsiednich gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do oddziałów
zerowych w Oleśnicy dotowanych przez Miasto, natomiast kwota 337.345 zł to dotacja z
budżetu państwa udzielana gminom na

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola Rozdział 80104
Zrealizowano dochody w kwocie 2.199.487,02 zł; pochodzą usług, ze sprzedaży składników
majątkowych, z odsetek, z różnych dochodów, ze zwrotów dotacji od sąsiednich gmin za
dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Oleśnicy
dotowanych przez Miasto oraz z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej a także z dotacji z
budżetu państwa udzielanej gminom na

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola specjalne Rozdział 80105
Zrealizowano dochody w kwocie 7.535 zł; pochodzą z dotacji z budżetu państwa udzielanej
gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013
r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego.
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Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział 80106
Zrealizowano dochody w kwocie 38.190 zł, pochodzą one z dotacji z budżetu państwa
udzielanej gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13
sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Gimnazja Rozdział 80110
Zrealizowano dochody w kwocie 275.625,69 zł, wpływów z różnych opłat, grzywien,
wpływów z różnych dochodów oraz z wpływów do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej.
Zrealizowano dochody w kwocie 121.160,27 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej na zakup podręczników. Dochody w kwocie 137.095,98 zł
pochodzą z projektu Erasmus „Pod wspólnym europejskim niebem”

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Rozdział 80114
Zrealizowano wpływy z różnych dochodów na kwotę 100 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154
Wykonano dochody w kwocie 14.042,77 zł.

Pozostała działalność Rozdział 85195
Wykonano dochody w kwocie 5.088,96 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna
Zrealizowano dochody w kwocie 26.125.294,37 zł, to jest 99,91 %.

Domy pomocy społecznej Rozdział 85202
Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności rodzin za umieszczenie członka rodziny w domu
pomocy społecznej wyniosła 108.569,22 zł.
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Ośrodki wsparcia Rozdział 85203
Wykonano dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 821.888,98 zł to jest 98,21 %. Na
utrzymanie ośrodka wsparcia otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie
763.362,64 zł na wydatki bieżące i 16.000 na wydatki majątkowe. Dochody jst związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 594,63 zł.
Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie osób korzystających z usług stołówki w 2016 r.
wyniosły 41.337 zł oraz różne dochody w kwocie 594,71 zł.

Wspieranie rodziny Rozdział 85206
Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 45.916 zł.

Świadczenie wychowawcze Rozdział 85211
Otrzymano dotację w kwocie 13.962.994,81 zł na realizację i obsługę programu 500+.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212
Na świadczenia rodzinne, wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w
kwocie 9.110.991,16 zł, dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 51.717,05 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej Rozdział 85213
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotacje z
budżetu państwa w kwocie 172.351,50 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział
85214
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymano
dotacje ogółem w kwocie 65.000 zł to jest 100 %.
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Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85215
Na dotację na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 27.380,43 zł.

Zasiłki stałe Rozdział 85216
Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 963.000 zł, to jest 100 %.

Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin wyniosła 469.600 zł, co stanowi 100 %. Dotacja na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej wyniosła 84.378 zł.

Usługi opiekuńcze Rozdział 85228
Wpływy z usług wyniosły 60.498,14

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej wyniosła 14.355 zł, dochody Miasta związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 68,30 zł.

Pozostała działalność Rozdział 85295
W ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w kwocie 148.200 zł na realizację
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”. Kwota 781 zł dotyczy
dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, to jej programu ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobki Rozdział 85305
Zrealizowano dochody w kwocie 49.629,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 85415
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Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w
kwocie 80.266 zł. Dochody te planowane są w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu
stosownych zawiadomień z Kuratorium Oświaty. Na wyprawki szkolne otrzymano dotację w
kwocie 5.332,48 zł. Kwota 3.100 zł to wpłaty oleśnickich parafii rzymskokatolickich na
wypłaty stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zrealizowano dochody w kwocie 4.225.328,96 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001
Uzyskano 97.998,68 zł pochodzących z różnych dochodów i 10.852,40 z kar umownych.

Gospodarka odpadami Rozdział 90002
Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosły 3.939.713,51 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnienia wyniosły
24.842,78 zł. Dochody z tytułu odsetek wyniosły 21.830,58 zł. Razem dochody wykonane:
3.986.386,87 zł.

Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013
Uzyskano dochody w kwocie 2.424,61 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015
Uzyskano dochody w kwocie 854,92 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze
środowiska Rozdział 90019
Uzyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 109.969,93 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Rozdział 90020
Uzyskano dochody w kwocie 6.545,37 zł.

Pozostała działalność Rozdział 90095
Zrealizowano dochody w kwocie 10.296,18 zł.
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Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki Rozdział 92116
Otrzymano dotację z Powiatu Oleśnickiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
w kwocie 80.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w budżecie dochodów.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe Rozdział 92601
Uzyskano dochody w kwocie 2.051.646 zł.
Uzyskano dochody w kwocie 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
modernizację stadionu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 200 zł,
wpływy z różnych dochodów 1.551.446 zł, to zwrot podatku VAT od inwestycji modernizacji
stadionu miejskiego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozdział 92605
Uzyskano dochody w kwocie 17.233,03 zł

Pozostała działalność Rozdział 92695
Uzyskano dotację na naukę pływania dzieci w szkołach podstawowych w kwocie 56.867,40
zł i 50.000 zł na realizację inwestycji .

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniósł 137.353.210 zł, a jego faktyczne
wykonanie 131.404.931,87 zł, to jest 95,67 %.
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WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zrealizowane wydatki w 2016 r. wyniosły 218.065,81 zł, to jest 89,47 %.

Melioracje wodne Rozdział 01008
Wydatkowano 187.504,74 zł.
W 2016 r. Miasto Oleśnica - Wydział AB/SI wystąpił z wnioskiem do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Obszarów
Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Gospodarki Wodnej o przyznanie pomocy
finansowej

z budżetu

Województwa

Dolnośląskiego

na

dofinansowanie

zadania

„Konserwacja rowów R-A, R-A1, R-A2, R-A3, R-B2, R-B3, R-B4, R-40d”. Pomoc finansowa
została przyznana umową nr DOW-W/40/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego i sposobu jej rozliczenia. Miasto
Oleśnica zgodnie z Zarządzeniem nr 98/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia
20.05.2014 r. dnia 20.06.2016 r. zawarło umowę z Wykonawcą prac - Rejonowym
Związkiem Spółek Wodnych w Oleśnicy NIP: 911-18-11-189, REGON: 932802778,
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3, 56-400 Oleśnica. Dnia 26.08.2016 r. zostały odebrane prace
i spisano protokół odbioru końcowego. Dnia 10.10.2016 r wysłano wniosek o płatność do
umowy nr DOW-W/40/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. wraz z protokołem odbioru
i sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo - finansowego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla w/w zadania. Dnia 02.12.2016 r.
przekazano dokumentację rozliczeniową dla w/w zadania do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów
Naturalnych Wydział Gospodarki Wodnej.
Zadanie finansowane: 51% środki własne Miasta – 18.028,06 zł
Zadanie finansowane: 49% pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego – 17.321,09 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 35.349,15 zł.

Roboty melioracyjne realizowane są przez Miejską Spółkę Wodną w Oleśnicy na podstawie
Uchwały Nr XIV/104/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 listopada 1999 r. W 2016 r.
Spółka wykonała prace związane z wykaszaniem roślinności na skarpach rowów
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melioracyjnych wraz z odmulaniem dna rowów R-P 500 mb, R-O 2200 mb, rów przy ul.
Kruczej 380 mb, R-40c 220 mb, R-M 450 mb, R-AH39 90 mb, R-AH40 120 mb, R-40bis 75
mb, R-40 1350 mb, R-AH 2150 mb, R-40a 110 mb, R-4 410 mb, konserwacja kanału O1, R40b 55mb, R-AH36 1000 mb, R-AH24 480 mb, R-AH37 70 mb, S1b 600 mb, R-S1 i b1 280 mb,
R-AJ 300 mb, R-AH36a 205 mb, R-40bis 75 mb (ponowna konserwacja i I etap koszenia), RAD7 490 mb, R-AD6 300 mb, R-40d 45 mb, R-40d1 50 mb, R-40bis 75 mb (II etap koszenia),
R-40b 55mb (ponowna konserwacja), R-AH 2150 mb (ponowna konserwacja), R-40 1350 mb
(ponowna konserwacja), R-40bis 75 mb (III etap koszenia), odmulenie odcinka rowu pod
mostami R-40, jaz przy ul. Spacerowej utrzymanie piętrzenia, usuwanie nieczystości,
konserwacja mechanizmów, konserwacja kanału spustowego wód opadowych 50 mb oraz
konserwację rzeki Oleśnica poprzez wykoszenie skarp w obrębie jazu 288 mb i na odcinku od
torów kolejowych Rataje do kładki na ul. Spacerowej 2050 mb wraz z wywozem na odcinku
400 mb od ul. Wojska Polskiego w kierunku kładki ul. Spacerowa zgodnie z Planem realizacji
zadań w zakresie prac robót melioracyjnych i innych branżowych Miasta Oleśnica na rok
2016 wraz z Aneksem nr 1 z 17.06.2016 r. i Aneksem nr 2 z 02.08.2016 r.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 152.155,59 zł

Izby rolnicze Rozdział 01030
Wydatki dotyczyły opłacania składek należnych Izbie Rolniczej w wysokości 2 % dochodów
uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby
(4.159,25 zł).

Pozostała działalność Rozdział 01095
Wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów
obsługi tej wypłaty (26.401,82 zł).

Dział 600 – Transport i łączność
Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 8.278.295,62 zł.

Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60004
Zgodnie z umową AB-SI.720.14.2.2016 wykonano zadnie pt.: „Wyniesienie w terenie
oznakowania pionowego D-15 na podstawie opracowanej stałej organizacji ruchu na drodze
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wewnętrznej – działka nr 323/2 obręb Spalice” zgodnie z oferta przestawioną przez Pana
Dariusza Koniecznego za kwotę 948,35 zł.

Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Oleśnicy od dnia 01.01.2015r. do dnia
12.02.2016r. świadczyła Małgorzata Kurkowska , Kwaśniów Górny , ul. Polna 33, 32-310
Klucze, na podstawie zawartej umowy nr ZP/PN/23/2014 z dnia 20.01.2015r. Natomiast od
dnia 13.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w/w usługi świadczyła Spółka z o.o. Polbus-PKS z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, na podstawie umowy nr
ZP/PN/3/2016 z dnia 10.02.2016r.
Ilość wozokilometrów wykonanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
wyniosła 158 989,90 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 407.599,66 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013
Wydatki na drogi wojewódzkie w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu województwa na
rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w mieście w zakresie dróg wojewódzkich w granicach
miasta Oleśnicy zrealizowano w kwocie 27.060 zł, natomiast kwotę 108.240 zł przesunięto do
wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016. Zapłacono
kwotę 492 zł za uzyskanie decyzji Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
zezwalającej na prowadzenie prac archeologicznych natomiast kwota 1.845 zł została
zaplanowana do wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji robót budowlanych
za pełnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robót ziemnych. W wyniku
przetargu nieograniczonego zawarto umowę ze Spółką DFE EKORAJ sp. z o.o. z siedzibą: ul.
E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych na terenie miasta Oleśnicy w ciągu
ulic Sudoła i Krzywoustego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót
objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą. Całkowity koszt
wykonania dokumentacji projektowej wynosi 142.065 zł z czego w roku 2016 zapłacono za
wykonanie etapu I kwotę 27.060 zł. Natomiast, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia i
zmiany w projekcie podyktowane negatywną opinią instytucji wydających stosowne zgody,
wydatkowanie za wykonanie etapów II i III w kwocie 108.240 zł zostało przesunięte na
środki niewygasające z upływem roku 2016.

Projekt zakłada budowę ciągu pieszo –

rowerowego w ciągu ul. Sudoła od istniejącej ścieżki rowerowej do ronda oraz budowę
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ścieżki rowerowej i fragmentów chodnika w ciągu ul. Krzywoustego na odcinku od ronda do
granic miasta Oleśnicy z wyłączeniem terenów kolejowych.
Wydatek 60,35 zł dotyczy opłat rocznych za urządzenia wbudowane w drogi niezwiązane
z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) – na podstawie
wydanych decyzji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei za umieszczenie infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.

Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014
Zrealizowano wydatki w kwocie 178.997,56 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz
na ich sprzątanie.

Wydatek w kwocie 31.554,04 zł dotyczy opłat rocznych za urządzenia wbudowane w drogi
niezwiązane z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) – na
podstawie wydanych decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy za umieszczenie
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
Wydatki na drogi powiatowe w ramach podpisanego porozumienia oraz w ramach pomocy
rzeczowej dla samorządu powiatu na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w mieście w
zakresie dróg powiatowych w granicach miasta Oleśnicy zrealizowano w kwocie 135.622,06
zł, co stanowi 58,94 % przyjętego planu na rok 2016. Na zakup materiałów wydatkowano –
37.187,56 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 39.426,00 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano na kwotę 59.008,50 zł co stanowi 38,45 %
przyjętego planu na rok 2016 na następujące zadania:

Rozbudowa ul. Kilińskiego - wydatkowano na ten cel kwotę 5.412,00 zł. W wyniku przetargu
nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą Rafałem Ślusarskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą: Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno –
Inżynierskie PROSTA - PROJEKT z siedzibą: Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020
Chmielnik, na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w
okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano –
wykonawczą. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 28.290,00 zł z
czego 27.060,00 zł stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i zostało
podzielone na trzy części, z których pierwsza, w wysokości 5.412,00 zł została zapłacona w
roku 2016 natomiast dwie pozostałe w łącznej kwocie 21.648,00 zł została zaplanowana do
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wydatkowania w roku 2017. Natomiast pozostała kwota 1.230,00 zł za pełnienie nadzoru
autorskiego została zaplanowana do wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji
robót budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kilińskiego na odcinku od
ul. Hallera do ul. Lwowskiej obejmująca przebudowę istniejących zatok postojowych dla
samochodów osobowych oraz przebudowę chodnika. Dokumentacja realizowana jest na
podstawie specustawy drogowej w porozumieniu z Powiatem Oleśnickim.

Przebudowa ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej wraz z
budową tunelu pieszo – rowerowego - wydatkowano na ten cel kwotę 1.230,00 zł natomiast
kwotę 59.544,30 zł przesunięto do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z
upływem roku 2016. Zapłacono powyższą kwotę za uzyskanie decyzji Dolnośląskiego
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie prac archeologicznych
natomiast kwota 1.230,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w latach następnych w
ramach realizacji robót budowlanych za pełnienie nadzoru archeologicznego na czas
prowadzenia robót ziemnych. W roku 2014 w wyniku procedury prowadzonej w trybie
przetargu nieograniczonego zawarto umowę ze spółką EUROPROJEKT sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław na wykonanie dokumentacji projektowej
oraz pełnienie nadzoru autorskiego na łączną kwotę 61.487,70 zł z czego, z uwagi na brak
ostatecznej zgody PKP na wykonanie tunelu pieszo – rowerowego, kwotę 59.544,30 zł
przesunięto do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające, natomiast pozostałą
kwotę 1.943,40 zł zaplanowano do wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji
robót budowlanych.

W ramach

przebudowy drogi ul. Wały Jagiellońskie na odcinku

długości ok. 415 m od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej przewiduje się poszerzenie jezdni,
budowę elementów odwodnienia oraz budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie
kolejowym. Obecnie trwają negocjacje z Polskimi Liniami Kolejowymi w zakresie budowy
tunelu w nasypie kolejowym.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w mieście w
zakresie dróg powiatowych w granicach miasta Oleśnicy:

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 1510D (ul. Dobroszycka) i nr
1518D (ul. Wrocławska) w Oleśnicy wraz z budową parkingów rowerowych oraz parkingu
Bike&Ride - wydatkowano na ten cel kwotę 20.704,50 zł, natomiast kwotę 13.680,00 zł
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przesunięto do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016.
Zapłacono kwotę 184,50 zł za uzyskanie decyzji Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie prac archeologicznych, natomiast kwota 1.845,00 zł
została zaplanowana do wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji robót
budowlanych za pełnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robót ziemnych. W
wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Danielem Bzowskim, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski z siedzibą ul.
Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych na terenie miasta Oleśnicy w ciągu
ulic Dobroszyckiej i Wrocławskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą. Całkowity
koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 36.700,00 zł z czego w roku 2016
zapłacono za wykonanie etapu I i II kwotę 20.520,00 zł. Natomiast, z uwagi na przedłużające
się uzgodnienia, wydatkowanie za wykonanie etapu III w kwocie 13.680,00 zł zostało
przesunięte na rok 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016. Projekt zakłada
budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dobroszyckiej od skrzyżowania z ul. Wojska
Polskiego do ul. Wrocławskiej oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej
od stacji PKP – Rataje do skrzyżowania z ul. Wałową. W okolicy stacji PKP – Rataje zostanie
wyznaczony parking rowerowy oraz zatoki postojowe z podziałem na zatokę komunikacji
miejskiej, postój Taxi oraz zatoki dla samochodów osobowych. W rejonie ronda na
skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Wałowej ścieżka wyznaczona w jezdni zostanie
przeniesiona na istniejący chodnik i zostanie połączona z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż
murów obronnych.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 1920D (ul. M.C. Skłodowskiej), nr
1920D (ul. 11 Listopada), nr 1920D (ul. M. Reja ul. 3 Maja, ul. Ludwikowska) i nr 1509D
(ul. Kolejowa) w Oleśnicy z podziałem na dwa odcinki realizacyjne wraz z budową
parkingów rowerowych oraz parkingu Bike&Ride -

wydatkowano na ten cel kwotę

31.662,00 zł, natomiast kwotę 20.780,00 zł przesunięto do wydatkowania w roku 2017 jako
środki niewygasające z upływem roku 2016. Zapłacono kwotę 492,00 zł za uzyskanie decyzji
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie prac
archeologicznych, natomiast kwota 1.845,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w
latach następnych w ramach realizacji robót budowlanych za pełnienie nadzoru
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archeologicznego

na

czas

prowadzenia

robót

ziemnych.

W

wyniku

przetargu

nieograniczonego zawarto umowę z Danielem Bzowskim, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski z siedzibą ul. Wileńska 29/8,
56-400 Oleśnica na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek
rowerowych i parkingów rowerowych na terenie miasta Oleśnicy w ciągu ulic Skłodowskiej,
Reja, 3 Maja, Ludwikowskiej i Kolejowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie
realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą.
Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 54.950,00 zł z czego w roku
2016 zapłacono za wykonanie etapu I i II kwotę 31.170,00 zł. Natomiast, z uwagi na
przedłużające się uzgodnienia, wydatkowanie za wykonanie etapu III w kwocie 20.780,00 zł
zostało przesunięte na rok 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016. Projekt
zakłada wyznaczenie ścieżki rowerowej z istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ul.
Skłodowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Lwowską oraz
wzdłuż ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul.
Hellera. Na pozostałym odcinku od skrzyżowania z ul. Hallera do ul. Reja, ulicą Reja, 3 Maja
i pod wiaduktem kolejowym, ścieżka rowerowa zostanie wyznaczona w jezdni. W ciągu ul.
Ludwikowskiej ścieżka zostanie ponownie przeniesiona na istniejące chodniki. W ciągu ul.
Kolejowej projekt zakłada wyznaczenie ścieżki w jezdni oraz budowę parkingu dla rowerów
przy dworcu głównym PKP.

W 2016 r. podpisano umowę z Powiatem Oleśnickim w sprawie pomocy finansowej na
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy – etap II”. Dotacja celowa
została przekazana a inwestycję zakończono i rozliczono zgodnie z warunkami podpisanej
umowy.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 50.000 zł.

Drogi publiczne gminne Rozdział 60016
Zrealizowano wydatki w kwocie 7.320.330,16 zł, w większej części przez jednostkę
budżetową: Sekcję Dróg Miejskich.
Wydatki na drogi gminne w ramach otrzymanych środków zrealizowano w kwocie
3.813.126,98 zł tj. 87,38 % planu:
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- na wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.180.126,53 zł, w tym na
wynagrodzenia osobowe – 903.617,87 zł ( 93,49 % planu), dodatkowe wynagrodzenia roczne
– 69.912,06 zł ( 100 % planu), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 165.554,22 zł (
95,52 % planu), składki na Fundusz Pracy w kwocie – 18.269,61 zł ( 73,73 % planu),
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 2.850,00 zł (15,73 % planu);

- wydatki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia w kwocie 450.737,12 zł, w tym na
zakup paliwa i olejów – 63.107,77 zł ( 78,88 % planu), wyposażenie, narzędzia, przyrządy
gospodarcze – 15.411,32 zł ( 52,63 % planu), zakup części zamiennych w kwocie 10.730,84
zł ( 42,92 % planu), materiały na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 21.776,30 zł ( 100 %
planu), zakup znaków drogowych w kwocie 3.254,94 zł ( 21,70 % planu), materiały do
bieżącego utrzymania dróg w kwocie 294.458,11 zł ( 97,11 % planu). Wyżej wymienione
materiały zostały wykorzystane na remonty chodników w ulicach: - Słoneczna , gdzie został
wykonany remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z jednostronnymi wjazdami
na odcinku długości 194 m, - Żeromskiego , gdzie został wykonany remont nawierzchni drogi
dojazdowej do garaży z kostki betonowej na odcinku długości 72 m,- łącznik Radlińska i
Tetmajera, gdzie została wykonana zatoka parkingowa z kostki betonowej do parkowania
równoległego na odcinku 32 m,- Sikorskiego, gdzie został wykonany remont chodnika z
kostki betonowej na odcinku 80 m,- Rycerska, gdzie został wykonany remont nawierzchni z
materiałów kamiennych na odcinku 182 m,- Bociania, gdzie został wykonany remont
chodnika z materiałów kamiennych wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenów
przyległych na odcinku 170 m,- Sejmowa, gdzie został wykonany remont nawierzchni
chodnika z materiałów kamiennych na odcinku 65 m,- Szkolna, gdzie został wykonany
remont nawierzchni chodnika z materiałów kamiennych na odcinku 20 m,- Na Podkowie,
gdzie został wykonany remont chodnika i wjazdów z materiałów betonowych na odcinku 196
m. Ponadto wykonano - remont nawierzchni ul. Energetycznej w technologii slurry seal
wykonywanej na zimno, progi spowalniające w ul. Bema, Sikorskiego, Spacerowej,
Cmentarnej z kostki betonowej, perony autobusowej komunikacji miejskiej z kostki
betonowej w ul. Żytniej, Wojska Polskiego, Osiedlowej, utrzymanie zieleni w pasach
drogowych, remonty bieżące nawierzchni chodników i jezdni bitumicznych, utrzymanie
nawierzchni gruntowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie wiat przystankowych,
odświeżenie oznakowania poziomego, wdrożenie zmian w docelowej organizacji ruchu,
pozostałe materiały w kwocie 41.997,84 zł, wydatkowano na zakup materiałów
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gospodarczych i biurowych takich jak: środki czystości, tonery, papier do drukarek, literatura
fachowa, przyrządy gospodarcze itp.,

- wydatki na zakup energii w kwocie – 46.993,07 zł ( 85,60 % planu);

- wydatki na zakup usług w kwocie 938.841,56 zł, w tym na zakup usług remontowych
304.163,92 zł (98,12 % planu), usług zdrowotnych 2.849,09 zł ( 63,31 % planu), usług
telekomunikacyjnych 4.523,25 zł (68,53 % planu), usług pozostałych 627.305,39 zł, takich
jak: pocztowe 7.980,15 zł ( 78,68 % planu), komunalne 6.103,64 zł ( 92,20 % planu),
prawnicze 29.520,00 zł (100 % planu), ochrony mienia i sprzątania 48.059,50 zł ( 96,97 %
planu), informatyczne 33.734,89 zł

( 96,11 % planu), administrowania strefą płatnego

parkowania 350.640,75 zł ( 95,90 % planu), transportowe 1.577,83 zł (35,06 % planu),
przeglądy techniczne pojazdów 1.559,00 zł ( 77,95 % planu), oraz utrzymanie zieleni,
wycinka drzew, monitoring, bhp itp.
- pozostałe wydatki działalności podstawowej w kwocie 131.402,38 zł, w tym: podróże
służbowe krajowe 5.184,58 zł ( 86,41 % planu), opłaty za korzystanie ze środowiska i składki
na ubezpieczenia samochodów, budynków i dróg itp. 56.151,34 zł ( 95,04 % planu), odpis na
ZFŚS 21.807,79 zł ( 92,64 % planu), podatek od nieruchomości 13.573,00 zł ( 98,36 %
planu), podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.988,00 zł ( 100 %
planu), opłaty za trwały zarząd nieruchomościami 13.620,73 zł ( 93,94 % planu), podatek od
towarów i usług (VAT) 5.498,00 zł ( 57,87 % planu), koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 40,00 zł ( 08,00 % planu), szkolenia pracowników 8.539,24 zł ( 52,71 %
planu).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.065.026,32 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w ramach budżetu jednostki wykonano na kwotę 1.024.353,91 zł co
stanowi (81,05 % planu) na następujące zadania inwestycyjne:

Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku socjalnym Sekcji Dróg Miejskich –
adaptacja na pom. dostępu CEPIK, montaż żaluzji zewnętrznych - wydatkowano na ten cel
56.122,61 zł. Zapłacono kwotę 29.200,20 zł za dostawę i montaż żaluzji fasadowych na
budynku biurowym Sekcji Dróg Miejskich od strony południowej, kwotę 23.163,41 zł za
wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia gospodarczego w
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budynku socjalnym siedziby Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy na pomieszczenie dostępu
CEPIK oraz kwotę 1.914,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia
robót budowlanych. Ponadto zapłacono kwotę 1.845,00 zł za wykonanie dokumentacji
projektowej dostosowania pomieszczenia gospodarczego do punktu poboru danych CEPiK z
wykonawcą projektu budynku siedziby, spółką OSA biuro projektowe sp. z o.o. z siedzibą: ul.
Wspólna 23/3, 61-479 Poznań.

Rozbudowa parkingu w ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa -wydatkowano na ten cel
120.675,15 zł. Zapłacono kwotę 17.835,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy parkingu oraz pełnienie nadzoru autorskiego wyłonionemu w wyniku przetargu
nieograniczonego

wykonawcy

Lechowi

Grabowskiemu,

prowadzącemu

działalność

gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej inż.
Lech Grabowski, 20,00 zł za wykup dziennika budowy, kwotę 100.852,15 zł za wykonanie
robót budowlanych wybranemu w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy
Tomaszowi Walczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą TOM-TRANS
Tomasz Walczak z siedzibą przy ul. Energetycznej 2-2a, 56-400 Oleśnica oraz

kwotę

1.968,00 zł wybranemu w wyniku zapytania ofertowego Panu Robertowi Szwedowi,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: „Delfa” Robert Szwed z siedzibą: ul.
Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław za prowadzenie nadzoru i rozpoznania archeologicznego na
czas realizacji robót. W wyniku inwestycji został rozbudowany istniejący parking o
pojemności 42 miejsc dla samochodów osobowych o kolejnych 27 miejsc, położony na
terenie pomiędzy ul. Wojska Polskiego (dawna DK nr 8), a ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa
z wjazdem z ul. Osiedlowej.

Przebudowa drogi gminnej ul. Mościckiego polegająca na budowie zatoki parkingowej wydatkowano na ten cel kwotę 63.037,50 zł. Zapłacono 8.917,50 zł wyłonionemu w wyniku
przetargu nieograniczonego wykonawcy Jackowi Fitowi prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą: ECO-ORYS Biuro Projektowo - Doradcze Jacek Fit z siedzibą: ul. 3
Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica, za wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową
budowlano – wykonawczą oraz kwotę 54.120,00 zł wyłonionemu w wyniku przetargu
nieograniczonego wykonawcy Piotrowi Schabikowskiemu

prowadzącemu działalność

gospodarczą pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji inż. Piotr Schabikowski z siedzibą
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Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica za wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji
przebudowano drogę gminną na wysokości budynków Mościckiego 2 – 2a w zakresie
budowy zatoki parkingowej dla samochodów osobowych, w wyniku której powstało 26
nowych miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Remont drogi do Nieciszowa - wydatkowano na ten cel kwotę 7.700,00 zł. W wyniku
przetargu nieograniczonego w 2015 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową FORMA
s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, z siedzibą w Wilkowicach, ul. Dębowa 6,
64-115 Święciechowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni
bitumicznej jezdni i poboczy utwardzonych w ciągu drogi do Nieciszowa w granicach
administracyjnych miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą. Z uwagi na
brak kompletnej dokumentacji w terminie umownym oraz w nowym terminie do końca marca
2016 r. została z nim rozwiązana umowa. Zapłacono kwotę 7.700,00 zł za uzupełnienie
dokumentacji o dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami nowemu wykonawcy Szymonowi Potocznemu, prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą: POTOCZNY Szymon Potoczny z siedzibą: ul. Lwowska
4, 55-200 Oława wyłonionemu w wyniku postępowania w trybie poza ustawą Prawo
zamówień publicznych. Do wykonania w ramach tego zadania przewidziano wykonanie
warstwy wyrównawczej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej, obecnie
znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, oraz odtworzenie poboczy i rowów na
odcinku dł. ok. 1500 m. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy realizacyjne.

Rozbudowa drogi gminnej nr 102327D (ul. Sikorskiego) na odcinku od ul. Klonowej do ul.
Wojska Polskiego – Osiedlowa oraz rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102355D (ul.
Wojska Polskiego – Osiedlowa) na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego w
Oleśnicy - wydatkowano na ten cel kwotę 671.717,40 zł. Inwestycję rozpoczęto w roku 2015
zlecając wykonanie dokumentacji projektowej wyłonionemu w wyniku przetargu
nieograniczonego Spółce DFE EKORAJ sp. z o.o. z siedzibą: ul. E. Purkyniego 1, 50-155
Wrocław, któremu w roku 2016 zapłacono kwotę 1.845,00 zł za pełnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową
budowlano – wykonawczą. Zapłacono kwotę 1.843,77 zł wyłonionemu w wyniku zapytania
ofertowego wykonawcy Erykowi Wodejko prowadzącemu działalność gospodarczą pod
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nazwą: „AWALON”, z siedzibą: ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wrocław za uzyskanie
decyzji Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie
prac archeologicznych oraz za pełnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia
robót, zapłacono kwotę 60,00 zł za zakup dzienników budowy, kwotę 658.743,63 zł
wyłonionemu w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy Przedsiębiorstwu Inżynierii
Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica za
wykonanie robót budowlanych oraz kwotę 9.225,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego panu Szymonowi Potocznemu. W ramach tego zadania rozbudowano ul.
Sikorskiego o chodnik i ścieżkę rowerową łączące istniejące ciągi piesze i rowerowe w ul.
Klonowej z ciągiem pieszym i rowerowym w ul. Wojska Polskiego – Brzozowa, a także
wybudowano parking dla rowerów, który docelowo może pomieścić nawet do 36 rowerów –
obecnie zamontowano 6 stojaków na 12 rowerów. Ponadto wyremontowano nawierzchnię
bitumiczną jezdni oraz zatok parkingowych łącznika ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego
w szczególności odtworzono przekrój poprzeczny drogi oraz skorygowano profil w celu
skuteczniejszego odprowadzenia wód opadowych.

Budowa nawierzchni drogowej w sięgaczu ul. Hallera - wydatkowano na ten cel kwotę
50.359,90 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w roku 2015 zawarto umowę z Panem
Jackiem Fitem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ECO-ORYS Biuro
Projektowo - Doradcze Jacek Fit z siedzibą: ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica, na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy nawierzchni drogowej sięgacza ul. Hallera w Oleśnicy
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną
dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą. W roku 2016 w ramach realizacji robót
budowlanych została zapłacona wykonawcy projektu kwota 307,50 zł za pełnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robót. Zapłacono kwotę 50.000,00 zł za wykonanie robót
budowlanych wyłonionemu w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcy: Zakład
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego E. Kucułyma sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400
Oleśnica oraz kwotę 52,40 zł za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia
infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej. Inwestycja uporządkowała teren drogi
wewnętrznej sięgacza ul. Hallera poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hallera.
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Przebudowa chodnika w sięgaczu ul. Wileńskiej wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej wydatkowano na ten cel kwotę 7.399,03 zł, natomiast kwotę 154.307,50 zł przesunięto do
wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016. W wyniku
przetargu nieograniczonego w roku 2015 zawarto umowę z Panem Jackiem Fitem
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ECO-ORYS Biuro Projektowo - Doradcze
Jacek Fit z siedzibą: ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica, na wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy chodnika w sięgaczu ul. Wileńskiej w Oleśnicy oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją
projektową budowlano – wykonawczą. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej
wynosi 8.917,50 zł z czego kwota 307,50 zł została zaplanowana do wydatkowania w roku
2016 w ramach realizacji robót budowlanych. W roku 2016 dokonano zamówienia z wolnej
ręki i zawarto umowę z wykonawcą Piotrem Schabikowskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji inż. Piotr Schabikowski z siedzibą
Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica na wykonanie robót budowlanych. Z powodu przesunięcia
realizacji części robót na rok 2017 zapłacono w roku 2016 kwotę 7.399,03 zł za wykonanie
robót dodatkowych, natomiast pozostałą kwotę 154.000,00 zł, jak również kwotę 307,50 zł za
pełnienie nadzoru autorskiego przewidziano do wydatkowania w roku 2017 jako środki
niewygasające z upływem roku 2016. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej
nawierzchni istniejącego chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej, wykonanie
nowych dojść do miejsc postojowych i zagospodarowanie miejsca na kosze śmietnikowe jak
również wykonanie zieleni w pasach drogowych poprzez nasadzenia krzewów.

Budowa ścieżek i parkingów rowerowych - wydatkowano na ten cel kwotę 38.240,32 zł.
Zapłacono kwotę 1.230,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych panu Danielowi Bzowskiemu
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski z
siedzibą ul. Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica oraz kwotę 36.900,00 zł wyłonionemu w wyniku
przetargu nieograniczonego wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego E.
Kucułyma sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica za wykonanie robót budowlanych
polegających na ustawieniu stojaków rowerowych jak również utwardzeniu nawierzchni w
miejscach, gdzie zaplanowano parkingi w nawierzchni gruntowej. Zapłacono również kwotę
110,32 zł za delegację pracownika w celu dojazdu do organu uzgadniającego dokumentację
projektową.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 102289D (ul. Maczka) o chodnik wraz z przebudową zatok
parkingowych - wydatkowano na ten cel kwotę 369,00 zł, natomiast kwotę 17.835,00 zł
przesunięto do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016.
W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z Panem Jackiem Fitem prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą ECO-ORYS Biuro Projektowo - Doradcze Jacek Fit z
siedzibą: ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica, na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją
projektową budowlano – wykonawczą. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej
wynosi 18.450,00 zł z czego 17.835,00 zł stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowej i zostało przesunięte do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z
upływem roku 2016, natomiast pozostała kwota 615,00 zł została zaplanowana do
wydatkowania w roku 2017 w ramach realizacji robót budowlanych. Ponieważ teren objęty
opracowaniem leży w strefie ochrony konserwatora zabytków, w wyniku zapytania
ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę z
wykonawcą EKSPLORER Sp. z o.o. Radwanice, ul. Kościelna 3a, 55-010 Św. Katarzyna na
prowadzenie nadzoru i rozpoznania archeologicznego przy realizacji powyższego zadania na
kwotę 1.476,00 zł z czego w roku 2016 zapłacono kwotę 369,00 zł za uzyskanie decyzji
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie prac
archeologicznych natomiast kwota 1.107,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w roku
2017 w ramach realizacji robót budowlanych za pełnienie nadzoru archeologicznego na czas
prowadzenia robót ziemnych. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 52 zatok parkingowych
prostopadłych w miejsce istniejących 23 zatok równoległych – co pozwoli na zwiększenie
dostępnych miejsc parkingowych w tym rejonie – oraz przebudowę chodnika wzdłuż
budynków mieszkalnych Maczka 5-5e. Zadanie realizowane jest na podstawie specustawy
drogowej.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Dąbrowskiego do ul. Wiejskiej
- wydatkowano na ten cel kwotę 369,00 zł, natomiast kwotę 22.755,00 zł przesunięto do
wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z upływem roku 2016. W wyniku
zapytania ofertowego zawarto umowę z Panem Jackiem Fitem prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ECO-ORYS Biuro Projektowo - Doradcze Jacek Fit z siedzibą: ul. 3
Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica, na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
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autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową
budowlano – wykonawczą. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi
23.985,00 zł z czego 22.755,00 zł stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji
projektowej i zostało przesunięte do wydatkowania w roku 2017 jako środki niewygasające z
upływem roku 2016, natomiast pozostała kwota 1.230,00 zł została zaplanowana do
wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji robót budowlanych. Ponieważ teren
objęty opracowaniem leży w strefie ochrony konserwatora zabytków, w wyniku zapytania
ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę z
wykonawcą EKSPLORER Sp. z o.o. Radwanice, ul. Kościelna 3a, 55-010 Św. Katarzyna na
prowadzenie nadzoru i rozpoznania archeologicznego przy realizacji powyższego zadania na
kwotę 1.845,00 zł z czego w roku 2016 zapłacono kwotę 369,00 zł za uzyskanie decyzji
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zezwalającej na prowadzenie prac
archeologicznych natomiast kwota 1.476,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w
latach następnych w ramach realizacji robót budowlanych za pełnienie nadzoru
archeologicznego na czas prowadzenia robót ziemnych. Przedmiotem inwestycji jest
wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż istniejącego nasypu kolejowego pomiędzy ul.
Wiejską a Dąbrowskiego w Oleśnicy wraz z budową oświetlenia drogowego.

Rozbudowa ul. Limanowskiego o chodnik i zatokę parkingową - wydatkowano na ten cel
kwotę 8.364,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą
Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Rafał Ślusarski
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT z siedzibą:
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na wykonanie dokumentacji projektowej
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych sporządzoną
dokumentacją projektową budowlano – wykonawczą. Całkowity koszt wykonania
dokumentacji projektowej wynosi 43.050,00 zł z czego 41.820,00 zł stanowi wynagrodzenie
za wykonanie dokumentacji projektowej i zostało podzielone na trzy części, z których
pierwsza, w wysokości 8.364,00 zł została zapłacona w roku 2016 natomiast dwie pozostałe
w łącznej kwocie 33.456,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w roku 2017.
Natomiast pozostała kwota 1.230,00 zł za pełnienia nadzoru autorskiego została zaplanowana
do wydatkowania w latach następnych w ramach realizacji robót budowlanych. Przedmiotem
inwestycji jest rozbudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul.
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Moniuszki obejmująca poszerzenie jezdni, budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok
parkingowych. Dokumentacja realizowana jest na podstawie specustawy drogowej.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano na kwotę 40.672,41 zł co stanowi ( 93,04 %
planu). Zakupiono dwie wiaty przystankowe w kwocie 18.716,91 zł oraz licencję programu
SYSTEmEG do rozliczania Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 21.955,50 zł. Zakupy
zrealizowano w wyniku zapytania ofertowego.
W Urzędzie Miasta realizowano następujące zadania:

Opłaty za wbudowane urządzenia w drogi
Wydatek dotyczy opłat rocznych za urządzenia wbudowane w drogi niezwiązane
z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) – na podstawie
wydanych decyzji Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy oraz Wójta Gminy Oleśnica za
umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 8.859,73 zł.

Prace projektowe
W pierwszym półroczu zakończono zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do Placu Fatimskiego wraz
z chodnikiem, parkingami,

kanalizacją

deszczową

i

oświetleniem

drogowym

oraz

przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej do granicy działek nr
71.14/13, 71.14/14 i 71.14/15 w obrębie Wądoły w Oleśnicy” z firmą ECO-ORYS Biuro
Projektowo - Doradcze, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 3 Maja 44a/4 wg umowy nr ABSI.7011.1.2.2015.
Wydatkowana kwota za ww. zadanie: 17.220,00 zł (4.920,00+4.920,00+7380,00).
W pierwszym półroczu zakończono zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.
Ludwikowskiej” z firmą ECO-ORYS Biuro Projektowo - Doradcze, z siedzibą w Oleśnicy
przy ul. 3 Maja 44a/4 wg umowy nr AB-SI.7011.1.26.2015.
Wydatkowana kwota za ww. zadanie: 6.150,00 zł.
W pierwszym półroczu zakończono zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją
sanitarną i deszczową, siecią wodociągową oraz z oświetleniem drogowym w ul. Modrej w
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Oleśnicy” oraz zadania pn.: „Budowa przykanalików sanitarnych, deszczowych i
wodociągowych do nowo podzielonych działek w ul. Błękitnej (od strony ul. Południowej) w
Oleśnicy” z firmą Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” Kazimierz
Strzelczyk, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 24 wg umowy nr ABSI.7011.7.1.2015.
Wydatkowana kwota za ww. zadanie: 31.100,00 zł.
W pierwszym półroczu zakończono zadanie polegające na wykonaniu przez firmę ,HALSAN” Zakład Projektowy, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4E/3, 3 projektów:
zadanie nr 1 pn.: „Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych pomiędzy ulicami
Wielkopolną – W. Rutkiewicz – Kusocińskiego – Diamentową w Oleśnicy wraz z koncepcją
drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, zadanie nr 2 pn.: „Sporządzenie projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z oświetleniem drogowym w ul. W. Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od
ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy” i zadanie nr 3 pn.: „Sporządzenie projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej w ul. Łasaka
na odcinku od ul. Malinowskiego do granicy z działką nr 21.110 przed ul. Psujka w Oleśnicy”
wg umowy nr ZP/PN/11/2015.
Wydatkowana kwota za ww. zadanie: 11.562,00 zł.
Wydatkowana kwota za ww. projekty wykonawcze : 66.032,00 zł.

Ulica Kusocińskiego
W 2016 r. zakończono roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa drogi publicznej o
nawierzchni utwardzonej, z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej,
oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania
ul. Kusocińskiego – Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka
ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w postaci ronda” przez Wykonawcę –
firmę Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A. z siedzibą w Trzebini
przy ul. gen. W. Sikorskiego 71 na łączną kwotę (wydatki tylko z roku 2016 ) w skład której
wchodzi :
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- Faktura końcowa za roboty budowlane podstawie umowy nr ZP/PN/20/2014, protokołu
odbioru częściowego nr 5 z dnia 19- 07-2016r. oraz protokołu końcowego z dnia 19-072016r. na kwotę 855.718,48 zł;
- wykonanie robót dodatkowych wg umowy nr AB-SI.7013.3.23.2016 na kwotę 22.800,69 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w ul. Kusocińskiego wg
umowy nr AB-SI.7013.3.105.2015 na kwotę 7.914,52 zł;
- wykonanie przykanalików deszczowych do działek w ul. Kusocińskiego wg umowy nr ABSI.7013.3.61.2015 na kwotę 61.996,92 zł;
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do granicy działki nr
45.20/8 - ul. Kusocińskiego wg umowy nr AB-SI.7013.3.21.2016 na kwotę 10.364,13 zł;
- wykonanie doświetlenia ronda w ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Kusocińskiego
w Oleśnicy przez firmę ELEKTROTEG Sp. z o.o. wg umowy nr RB/04/2016 na kwotę
24.374,58 zł;
Łącznie w okresie sprawozdawczym na roboty budowlane wydatkowano kwotę 983.169,32
zł.
Charakterystyka wykonanych robót budowlanych:
- powierzchnia drogi o nawierzchni asfaltowej łącznie - 4559 m2;
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 99 m2 (2 zjazdy);
- powierzchnia z kostki betonowej - 2071 m2;
- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej - 269 m2 (10 zjazdów);
- długość sieci energetycznej oświetlenia ulicznego - 1408,82 mb.;
- latarnie uliczne 18 szt.;
- drenaż 100 PE - 578,83 mb.;
- drenaż studnie rewizyjne typu wavin - 5 szt.;
- długość kanalizacji sanitarnej  100 mm PE tłoczny - 121,91 mb.;
- długość kanalizacji sanitarnej  200 mm kamionka - 25,65 mb.;
- długość kanalizacji sanitarnej  250 mm kamionka - 384,65 mb.;
- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej  1000 mm - 16 szt.;
- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej  1200 mm - 1 szt.;
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej kd  200 mm kamionka 1 szt. łączna długość - 15,18
mb.;
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej kd  150 mm kamionka 23 szt. łączna długość - 176,17
mb.;
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- długość kanalizacji deszczowej  500 mm GRP - 152,51 mb.;
- długość kanalizacji deszczowej  400 mm PP - 167,96 mb.;
- długość kanalizacji deszczowej  315 mm PP - 267,52 mb.;
- separator 1 szt.;
- osadnik - 1 szt.;
- ilość studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej  1200 mm - 21 szt.;
- przykanaliki 28 szt. kd  160 mm PCV - 130,50 mb.;
- ilość wpustów ulicznych - 28 szt.;
- przyłącza kanalizacji deszczowej  160 mm (PCV) 13 szt. łączna długość 93,08 mb.;
- długość sieci wodociągowej  315 mm PE - 39,53 mb.;
- długość sieci wodociągowej  160 mm PE - 417,28 mb.;
- długość sieci wodociągowej  315 mm PE - 26,82 mb.;
- hydranty - 6 szt.;
- przyłącza sieci wodociągowej  110 mm PE - 2 szt. łączna długość - 22,67 mb.;
- przyłącza sieci wodociągowej  32 mm PE - 8 szt. łączna długość - 21,14 mb.;
- przyłącza sieci wodociągowej  63 mm PE - 12 szt. łączna długość - 152,65 mb.;
W czasie prowadzonych robot budowlanych poniesiono wydatki na:
- dzienniki budowy za łącznie kwotę: 50,00 zł;
- zapłaty za nadzór archeologiczny Edward Drużyłowski wg umowy ZP/PN/20/3/2014 za
łączną kwotę: 21.000,00 zł (7.000,00 + 14.000,00);
Zapłacono odszkodowania za utratę prawa własności działki państwu: Płuciennik, Łobacz,
Michalak, Wiolettcie Sucharskiej, Babiarz, Anna Adamczyk za łączną kwotę: 182.213,45 zł
(46.428,00 + 23.756,50 + 23.756,50 + 19.970,65 + 28.360,50 + 19.970,65 + 19.970,65);
- zapłaty 20% kwoty za uzyskanie pozwolenia na budowę drogi za kwotę : 2.361,60 zł;
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego - Wawrzyńca Paprzyckiego wg umowy
ZP/PN/20/1/2014 łącznie na kwotę 13.065,39 zł(2.310,73+3.500,00+7.254,66) + zus 2.245,94
zł (397,22+601,65+1.247,07);
- zapłata za nadzór geodezyjny - Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski wg umowy
ZP/PN/20/2/2014 na kwotę 54.784,20 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016: 1.258.889,90 zł.

ul. Błękitna i ul. Pszeniczna
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane dla zadania pod nazwą:
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a) „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacja deszczową w ul. Błękitnej”,
b)„Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i oświetleniem
drogowym w ul. Pszenicznej w Oleśnicy”. przez Wykonawcę FTS Artur Grzyb ul.
Południowa 1 56-400 Oleśnica wg umowy ZP/PN/5/2016 na kwotę 1.484.089,12 zł.
Charakterystyka inwestycji na ul. Błękitnej:
- droga o nawierzchni asfaltowej powierzchnia 840 m2;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 mm długość 12,75 m, 2 szt.;
- kanalizacja deszczowa fi 315 mm typu PP długość 90,09 m.;
- przyłącza do wpustów ulicznych fi 160 PCV długość 8,94 m, 3 szt.;
- przyłącza kanalizacji deszczowej fi 160 PCV długość 50,23 m, 7 szt.;
Charakterystyka inwestycji na ul. Pszenicznej:
- droga o nawierzchni asfaltowej powierzchnia 4.115 m2;
- kanalizacja deszczowa fi 315 mm typu PCV długość 485,27 m.;
- kanalizacja deszczowa fi 250 mm PCV długość 15,97m.;
- przyłącza do wpustów ulicznych fi 160 PCV długość 145,55 m, 34 szt.;
- przyłącza kanalizacji deszczowej fi 160 PCV długość 230,84 m, 37 szt.;
W dodatkowo poniesiono wydatki na:
- roboty dodatkowe wg umowy nr ZP/ZWR/20/2016 na 326.115,83 zł;
- dzienniki budowy za łącznie kwotę 80 zł;
- zapłaty za nadzór archeologiczny Edward Drużyłowski wg umowy nr ZP/PN/5/3/2016 za
łączną kwotę: 8.100,00 zł (2.000,00 + 2.000,00+4.100,00);
- za nadzór geodezyjny - Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski wg umowy ZP/PN/5/2/2016
na kwotę 42.450,00 zł – ul. Pszeniczna;
- za nadzór geodezyjny - Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski wg umowy ZP/PN/5/4/2016
na kwotę 9.500,00 zł – ul. Błękitna;
zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego - Wawrzyńca Paprzyckiego wg umowy
ZP/PN/5/1/2016 na kwotę 11.700,00 zł + zus 2.011,23 zł;
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Franciszka Hrehorowicza wg umowy
ZP/PN/8/1/2016 na kwotę 2.700,00 zł + zus 464,13 zł;
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016: 1.887.210,24 zł
Ponadto wydatkowano kwoty na:
- zakup dzienników budowy dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Dobroszyckiej i łączniku do Trzebnickiej - 4 szt. – 95,00 zł;
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- opłata w ramach porozumienia nr AB-SI.720.40.2.2016 z dnia 22.11.2016r. miedzy
Miastem Oleśnica a Milano Devalopment Sp. z o.o. na kwotę 53.078,93 zł;
- korekta paragrafu 4270 zamiast 6050 na kwotę 1.599,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Ogółem w 2016 roku wydatkowano 14.479.426,81 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy zrealizował wydatki w kwocie 10.088.652 zł, co
stanowi 97,68 % planu, w tym: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- świadczenia
wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz szkolenia pracowników w kwocie
19.831,23zł;

wynagrodzenia

osobowe

w

kwocie

1.964.825,46zł,

(wynagrodzenia

pracowników 1.649.110,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.309,85zł, nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne 111.035,61zł, fundusz nagród 75.370,00zł); składki na
ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 315.911,17zł; składki na Fundusz Pracy w
kwocie 31.116,03zł; wydatki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
20.038,00zł; odpis na ZFŚS 50.045,21zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.582,93zł;
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 73.762,22zł; zakup energii elektrycznej, wody,
energii cieplnej i gazowej w kwocie 1.984.795,01zł; zakup usług dostępu do internetu, za
telefonię komórkową oraz telefon stacjonarny w kwocie 9.310,41zł; delegacje krajowe i
ryczałty za używanie samochodów prywatnych w kwocie 19.078,41zł; różne opłaty i składki
na kwotę 23.999,42zł; opłata za trwały zarząd nieruchomością oraz podatek od nieruchomości
w kwocie 57.477,43zł; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 63.610,00zł; zakup
usług remontowych 1.260.079,39 zł (w tym: roboty dekarskie 39.960,00zł, roboty zduńskie
45.474,00zł, stolarskie 57.220,09zł, ogólnobudowlane 225.978,20zł, remonty mieszkań
systemem własnym 27.537,00zł, remonty lokali użytkowych 29.132,18zł, wymiana instalacji
elektrycznych 23.923,15zł, remonty instalacji i urządzeń c.o. oraz wod.kan. 13.880,20zł,
konserwacje w zasobie mieszkaniowym 748.574,57zł); zakup usług pozostałych w kwocie
2.120.996,32zł (w tym usługi pocztowe i prasowe 36.386,58 zł, prawne 62.678,85zł,
kominiarskie 22.639,12zł, strzeżenia i nadzory 168.072,17zł, odprowadzanie ścieków
746.798,21zł, utrzymanie czystości w budynkach i na zewnątrz 500.671,42zł, utrzymanie
terenów zielonych 428.260,00zł, abonamenty 21.378,55zł, transportowe i porządkowe
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49.959,35zł, usługi pozostałe 84.152,07zł); ekspertyzy i opinie 11.507,07zł, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 98.740,00 zł.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.927.105,13 zł co stanowi 100 %
planu.
Zmiana systemu ogrzewania
Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych
Do dnia 31.12.2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.400,00 zł na
zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych przy ul. 11 Listopada 28/3 i ul.
Rynek 4/2 w Oleśnicy.

Zagospodarowanie podwórzy
Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Sinapiusa 1-7 – Lwowska 2,4 w Oleśnicy
W maju 2016r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację inwestycji.
Umowa została zawarta z firmą BIOBUD P. Jerzego Schabikowskiego z Sokołowic na kwotę
646.463,15 zł brutto i terminem realizacji do 30.11.2016r. Płatność za wykonane roboty
budowlane nastąpiła po sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego częściowo w 2016 i
końcowo w 2017 roku. Do 31.12.2016r. poniesiono wydatki w wysokości 447.732,44 zł .
Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Krzywoustego 70-71 – Lelewela w Oleśnicy

W 2016 roku poniesiono wydatki budżetowe na sporządzenie dokumentacji projektowej,
kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych na kwotę 7.350,00 zł. Realizacja zdania nastąpi w latach późniejszych.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 5-5i w Oleśnicy
W kwietniu 2016r. roku została zawarta umowa na wykonanie drogi wyjazdowej z
terenu podwórza oraz częściowe oświetlenie podwórza przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5-5i.
Roboty zostały wykonane i odebrane na początku czerwca 2016r. Wykonawcą było PHU
Tomasz Oziębły z Namysłowa. W 2016 roku wydatkowano kwotę 39.601,31zł.
Nazwa : Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynków na lokale socjalne przy ul.
Kopernika 13 w Oleśnicy
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Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku administracyjno-biurowego na
lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy

W czerwcu 2016 roku – po powtórnym przeprowadzeniu postępowania z zamówień
publicznych – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Jest nim firma INTERMAX P.
Wiesława Puchalskiego z Przygodzic, która wygrała przetarg nieograniczony z kwotą
1.477.821,43 zł i z terminem realizacji do 31.12.2016r. Ostateczne finansowe rozliczenie
nastąpi w 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.133.636,61 zł. W wyniku
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania powstało 18 lokali socjalnych 1-3 osobowych, ze
wspólnymi w.c. i łazienkami.

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego na lokale
socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy

Zaplanowane w 2016 roku wydatki zostały przeznaczone na opłaty przyłączeniowe do
sieci miejskiej centralnego ogrzewania oraz na opłaty za wypisy i wyrysy geodezyjne w
łącznej kwocie 9.984,77 zł. W związku z zakwalifikowaniem wniosku Miasta Oleśnicy do
udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, realizacja zadania nastąpi w
latach 2017-2018. Finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie lokali
socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 259) będzie przysługiwać po
podpisaniu umowy w styczniu 2017 r. W wyniku zmiany sposobu użytkowania i przebudowy
powstanie 16 lokali socjalnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005
Wykonano wydatki w kwocie 4.388.774,77 zł.
Wydatki na obsługę zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły
3.183.823,26zł (w tym zaliczki na poczet kosztów nieruchomości w częściach wspólnych
1.418.295,88zł, wpłaty na fundusz remontowy 1.765.527,38 zł).
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zrealizował wydatki w kwocie 1.204.951,51 zł. Wydatki zostały poniesione na wykonanie
operatów szacunkowych określających wartość m.in: nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży (lokale mieszkalne, działki przeznaczone pod zabudowę), nieruchomości
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gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych,
nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich (z tytułu budowy infrastruktury
technicznej, podziału oraz scalenia i podziału) – przygotowano 39 zleceń na wykonanie tych
opracowań. Wydatki z tego rozdziału poniesiono także na zapłatę prowizji dla WSSE „Invest
– Park” Spółka z o.o. za sprzedaż terenu przy ul. B. Krzywoustego włączonego do
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wypłatę odszkodowań m.in. na rzecz osób
fizycznych za przejęte przez Miasto Oleśnica grunty pod drogi lub ich poszerzenie w wyniku
podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Wielkopolnej Kusocińskiego, Kosynierów, Wrocławskiej - Akacjowej (ustalono 17 odszkodowań),
Dokonano także zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu
wieczystym Miasta Oleśnicy, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność
Miasta Oleśnicy, koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe), na ubezpieczenie obiektu
przy ul. Armii Krajowej 2 oraz na porządkowanie gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
Uregulowano również zaliczki na poczet kosztów zarządu i funduszu remontowego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 7 i Poniatowskiego 6a-6b w Oleśnicy w związku z
nabyciem przez Miasto Oleśnica w drodze spadkobrania 2 lokali mieszkalnych w tych
budynkach. Część zaplanowanych wydatków zostało poniesionych w 2016 r. na sporządzenie
świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków komunalnych.
Niższe od zakładanych okazały się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych (to znaczna pozycja wydatkowa w tym dziale), ponieważ nie uzgodniono w
tym okresie - w drodze negocjacji – zaplanowanych odszkodowań z tytułu przejęcia przez
Miasto Oleśnica gruntów wydzielonych w wyniku scalenia i podziału pod nowe drogi lub
poszerzenie dróg istniejących. Odszkodowania te podlegają, za zgodą stron, kompensacie z
opłatami adiacenckimi z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. Niższe były także wydatki
na kary, grzywny i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek
organizacyjnych realizowanych częściowo także w zakresie regulowania odszkodowań z
tytułu przejęcia przez Miasto Oleśnica gruntów wydzielonych w wyniku scalenia i podziału
pod nowe drogi lub poszerzenie dróg istniejących. Również niższe od zakładanych okazały
się wydatki na opinie oraz koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano niższą kwotę
z tytułu prowizji na rzecz WSSE „Invest-Park” Spółka z o.o. Planowano sprzedaż w 2016 r.
dwóch nieruchomości położonych w SSE. Dokonano sprzedaży tylko jednej nieruchomości
skutkującej wypłatę prowizji, natomiast w przypadku drugiej nieruchomości nabywca
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odroczył decyzję jej zakupie na rok następny. Nie poniesiono natomiast wydatków na zakup
energii (w tym elektrycznej).

Dział 710 – Działalność usługowa
Wykonano wydatki w kwocie 136.020,06 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004
Wydatkowano 79.235,96 zł.
Na podstawie umowy zlecono Firmie FORUM Wojciech Marszałek z siedzibą we Wrocławiu
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Rynku za kwotę brutto 13.406,60 zł (kwota zwiększona aneksem).
W 2016 roku zapłacono 3.653,10 zł. Umowa kontynuowana w 2017 r.
Na podstawie umowy zlecono Firmie FORUM Wojciech Marszałek z siedzibą we Wrocławiu
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Akacjowej za kwotę brutto 11.685,00 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na plany zagospodarowania na dzień 31.12.2016 r.:
15.338,10 zł.

Opracowania urbanistyczne.
Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zlecono firmie „PLANART”
Projektowanie urbanistyczne Artur Zelinka sporządzanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą oraz załącznikami graficznymi. Stawka umowna dotyczy jednego projektu decyzji.
Od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zapłacono łącznie za 56 przygotowanych projektów
decyzji kwotę brutto 19.384,80 zł. Umowa zakończona.
Firmie „PLANART” Projektowanie urbanistyczne Artur Zelinka zlecono opracowanie
koncepcji podziału nieruchomości za kwotę brutto 3.690,00 zł.
W 2016 roku zapłacono łącznie w kwocie brutto 3.690,00 zł. Umowa zakończona.

Program rewitalizacji
Wynagrodzenie koordynatora do spraw rewitalizacji wraz z pochodnymi wyniosło 6.719,06
zł.
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Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER" w Cieszynie
zlecono sporządzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica, za
kwotę brutto: 19.700,00 zł.
Firmie PLANART Projektowanie Urbanistyczne Artur Zelinka, zlecono usługę pełnienia
funkcji eksperta zewnętrznego ds. rewitalizacji Miasta Oleśnica, za kwotę brutto: 5.904,00 zł.
W 2016 roku zapłacono łącznie w kwocie brutto 5.904,00 zł.

Zadania w zakresie geodezji i kartografii Rozdział 71012
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zrealizował
wydatki w kwocie 37.218,78 zł, dotyczyły one, m.in., zakupu wyrysów i wypisów z ewidencji
gruntów ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przygotowania projektów podziału
nieruchomości i wykonania czynności wznowień granic nieruchomości oraz modernizacji
operatu ewidencji gruntów. W zakresie geodezji przygotowano 11 zleceń na wykonanie
podziałów działek m.in. przy ul. Krzywoustego, Stolarskiej, Brzozowej, Ceglanej, Lelewela,
Żeromskiego, Sidły, Malinowskiego, Nowowiejskiej, 4 zlecenia na modernizację operatu
ewidencji gruntów (połączenie działek, zmianę sposobu użytkowania działek) oraz
przygotowano 10 zleceń na wznowienie granic nieruchomości. Prowadzono 28 postępowań w
sprawie podziałów nieruchomości z urzędu lub na wniosek właścicieli oraz wydano 26
decyzji w sprawie podziałów nieruchomości przy: ul. Krzywoustego, Stolarskiej, Brzozowej,
Ceglanej, Lelewela, Żeromskiego, Sidły, Malinowskiego, Nowowiejskiej, Pogodnej,
Stawowej, Wiejskiej, Łasaka Moniuszki, Malinowskiego, Dąbrowskiego, Truskawkowej.
Prowadzono 2 postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w
rejonie ulicy Europejskiej i Kusocińskiego - Malinowskiego.
W 2016 r. nie wydatkowano środków w zakresie postępowań o scalenie i podział – był to
bardzo znaczący wydatek w tym dziale. W ubiegłym roku zapoczątkowano jedynie
postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb
Rataje w rejonie ul. Kusocińskiego – Malinowskiego – Uchwała nr XXVI/208/2016 z dnia 25
listopada 2016 r. Po przyjęciu tej uchwały wykonano czynności, które nie wymagały
wydatkowania środków budżetowych.
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Wydział AB poniósł wydatki na zakup map zasadniczych potrzebnych do wydania warunków
zabudowy lub uchwalenia planu miejscowego w kwocie 1.895,30 zł, pozostałe drobne
wydatki dotyczyły niezbędnych kserokopii.

Cmentarze Rozdział 71035
Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim Miasto Oleśnica
wykonywało obowiązek utrzymania Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy
ul. Cmentarnej oraz Mogiły Zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego znajdująca się na terenie
cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej. Na utrzymanie pomników, sprzątanie terenu
oraz konserwację zieleni wydano kwotę 11.000 zł, a na wykonane prac remontowych przy
pomniku orła białego na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego 6.150 zł.
Ponadto ze środków własnych dokonano renowacji jednej tablicy nagrobnej żołnierza Armii
Radzieckiej za kwotę 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Wykonanie wydatków w tym dziale w 2016 r. wyniosło 9.051.087,36 zł.

Urzędy wojewódzkie 75011
Zrealizowano wydatki w kwocie 421.361,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
pracowników realizujących zadania zlecone, zakup usług pozostałych, materiałów i
wyposażenia oraz tłumaczenia.

Rady gmin (gmin i miast na prawach powiatu) Rozdział 75022
Zrealizowano wydatki w wysokości 364.788,34 zł, dotyczyły one diet dla radnych, drobnych
zakupów rzeczowych, usług.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział 75023
Wydatkowano kwotę 7.184.587,74 zł.
1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Z tego §
wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla
pracowników Urzędu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/V/2007 Burmistrza Miasta
Oleśnicy z dnia 31.01.2007 r. ze zm. oraz zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek i
gońca. Wydatkowano środki w wysokości – 2.080,00 zł
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2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe – własne. Z tego § wydatkowano środki na
wynagrodzenia pracowników za wykonywaną pracę, nagrody jubileuszowe, premie,
nagrody Burmistrza, ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikom, którzy
zakończyli stosunek pracy w związku z zakończeniem umowy o pracę, w większości
przypadków dotyczyło umów na czas zastępstwa. Wydatkowano również środki na
wynagrodzenia

dla pracowników realizujących zlecone zadania administracji

rządowej – dopłata do dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Miasto musi ponosić
te wydatki, ponieważ budżet państwa nie zapewnia dotacji na realizację tych zadań
w pełnej wysokości. Z tego § wydatkowano również środki na wynagrodzenia
pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. Łącznie wydatkowano – 3.752.415,06 zł
3. § 4040 -„13” pensje–własne. Z tego § wydatkowano środki na tzw. ”13” - dodatkowe
wynagrodzenie roczne dla pracowników

jednostek sfery budżetowej.

Środki

wydatkowano w wysokości 8.5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego
przez pracownika w ciągu

roku kalendarzowego, za który

to wynagrodzenie

przysługuje. Z paragrafu tego wypłacono również tzw. „13-tą pensję” pracownikom
realizującym zadania zlecone zadania administracji rządowej – dopłata do dotacji
otrzymywanej z budżetu państwa. Łącznie wydatkowano środki w wysokości –
271.010,47 zł
4. Wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej wyniosły 23.691 zł
5. § 4110 - ZUS pracodawca–własne. Z tego § opłacano pochodną od wynagrodzenia składkę na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania własne
gminy, jak również realizujących zlecone zadania administracji rządowej – dopłata do
dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Łącznie wydatkowano środki w wysokości
– 634.160,92 zł
6. § 4120 - Składki na FP – własne. Z tego § opłacano pochodną od wynagrodzenia –
składkę na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne gminy, jak
również realizujących zlecone zadania administracji rządowej – dopłata do dotacji
otrzymywanej z budżetu państwa. Łącznie wydatkowano środki w wysokości –
66.173,92 zł
7. § 4140 - Wypłaty na PFRON. Z tego § wydatkowane są środki na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego § wydatkowano środki w
wysokości – 69.982,00 zł
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8. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Z tego § wydatkowano środki na wydatki
wypłatę wynagrodzeń dla pracowników roznoszących korespondencję z decyzjami
naliczającymi podatki lokalne w ramach zawartych umów zlecenia, wypłatę
wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za prowadzenie kasy zapomogowopożyczkowej, obsługę zegara na wieży ratuszowej,
dotyczące

kopertowania,

przygotowanych

przez

a także

umowy zlecenia

Wydział

Finansowy

spersonalizowanych i wydrukowanych dokumentów – decyzji podatkowych wraz z
dokumentami potwierdzającymi odbiór decyzji (zwrotkami). Wydatkowano środki w
wysokości – 50.328,50zł
9. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Z tego § wydatkowano środki na zakup:
środków czystości, artykułów biurowych, książek, gazet, druków, artykułów
metalowych,

niszczarek,

kalkulatorów,

czajników,

wody

do

podajników

rozstawionych na korytarzach UM, zakupu artykułów z zakresu 1001 drobiazgów, art.
elektrycznych i oświetleniowych, zakup mebli, zakup komputerowych materiałów
eksploatacyjnych typu CD, taśmy, tonery i atramenty do drukarek, inne materiały
eksploatacyjne, certyfikaty oraz odnowienia, drobne akcesoria komputerowe, nowe
programy, program antywirusowy. Wydatkowano środki w wysokości – 214.562,90
zł
10. § 4260 - Zakup energii. Z tego § wydatkowano środki na zakup: wody, gazu, energii
cieplnej i elektrycznej. Wydatkowano środki w wysokości – 223.934,16 zł
11. § 4270 - Zakup usług remontowych. Z tego § wydatkowano środki na bieżące
remonty, w tym: konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu, konserwację
dźwigu osobowego znajdującego się w części hotelowej budynku Ratusza, naprawę
instalacji elektrycznej, usunięcie awarii i wykonanie prac naprawczych na instalacji
sanitarnej c.o. i wod-kan w budynku Urzędu, remont dachu, naprawy kserokopiarek,
naprawy roweru gońca, wykonano projekt remontu pomieszczeń USC, naprawy i
konserwacje zegara wieżowego, malowanie pomieszczeń biurowych oraz cokołu
dookoła budynku UM, wykonano poręcze przy drzwiach wejściowych do budynku
UM, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i sieci. Wydatkowano środki w
wysokości – 89.238,69 zł
12. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Z tego § wydatkowano środki na badania
pracowników: wstępne i okresowe. Wydatkowano środki w wysokości – 3.564,00 zł
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13. § 4300 - Zakup usług pozostałych. Z tego § wydatkowano środki finansowe na zakup
usług, w tym: usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, podnoszenie
kwalifikacji pracowników Urzędu na studiach podyplomowych, wywóz nieczystości
stałych, dozór, odnowę certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, opłaty pocztowe,
usługi bankowe, doradztwa podatkowego, audytu finansowego, ogłoszenia, opłatę
abonamentu RTV, usługa monitoringu – alarm napadowy, usługi introligatorskie,
odbiór ścieków, najem i czyszczenia mat wejściowych, czyszczenie naświetli przy
bud. UM, czyszczenie wykładzin i pranie firan, wykonanie aktualizacji na tablicach
informacyjnych, ogłoszenia krajowe, konserwacje sprzętu (w tym komputerowego i
sieci komputerowej)

będącego na wyposażeniu UM Oleśnicy, update do

użytkowanych systemów komputerowych, konserwację oprogramowania, kontynuację
abonamentów na użytkowane systemy, opłatę ATiK Oracle, utrzymanie Systemu
Elektronicznej Skrzynki Podawczej, usługi informatyczne, utrzymanie w czystości
infomatów, demontaż urzędomatów i infomatów. Wydatkowano środki w wysokości –
498.675,17 zł
14. § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Z tego §
wydatkowano środki finansowe na opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane
przez pracowników Urzędu posiadających służbowe telefony komórkowe i środki na
opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych wydatkowano środki na abonament,
na szybkie łącze internetowe, Internet w infomatach i urzędomatach, HotSpot –
abonament, Wydatkowano środki w wysokości – 54.122,94 zł
15. § 4400 - Opłaty czynszowe. Z tego § wydatkowano środki finansowe na opłaty za
najem garażu. Wydatkowano środki w wysokości – 657,80 zł
16. § 4410 podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty) wyniosły 33.523,17 zł
17. § 4420 podróże służbowe zagraniczne wyniosły 4.978,14 zł
18. § 4430 - Różne opłaty i składki. Z tego § wydatkowano środki finansowe na opłaty za
wpisowe do

Związku Miast Polskich, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i

Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska, za dozór techniczny windy,
ubezpieczenie budynku i mienia UM na rok 2016, ubezpieczenia ,w tym infomatów i
urzędomatów. Wydatkowano środki w wysokości – 25.388,20 zł
19. § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Z tego §
wydatkowano
stanowiska.

środki na szkolenia pracowników
Jest to

uwarunkowane nie tylko

z

zakresu

pracy danego

zmieniającymi się przepisami
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prawnymi, ale również

chęcią powiększania przez pracowników swojej wiedzy.

Wydatkowano środki w wysokości – 31.903,87 zł
20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne. Z tego § wydatkowano środki na zakup
kserokopiarki, notebooków oraz drukarek Wydatkowano środki w wysokości –
146.886,94 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75075
1. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości:
6.501,15 zł.
2. § § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Z tego § wydatkowano środki na dokumentację
fotograficzną imprez i wydarzeń odbywających się na terenie miasta, a także na realizację
filmów video relacjonujących różne imprezy miejskie. Materiały te były umieszczane
każdorazowo na stronie www.olesnica.pl,

na miejskich profilach w mediach

społecznościowych oraz rozpowszechniane poprzez lokalne media. Ponadto zrealizowano
zadania promocji podczas różnych wydarzeń w tym m.in. europejskiego finału Odysei
Umysłu, występów oleśnickich grup na zewnętrznych wydarzeniach, np. turnieju
tanecznym, zawodach bilardowych i in. Zlecono przygotowanie festynu rodzinnego z
okazji Dnia Dziecka. Realizowano tłumaczenia podczas spotkań i obrad z gośćmi z
zagranicy, w tym w trakcie konferencji i podczas pobytu delegacji z miast partnerskich
(m.in. przy Dniach Europy) . Wykonano realizację i montaż relacji filmowej i dźwiękowej
(trzy kamery, osiem mikrofonów) koncertu „Muzyka z XVII-wiecznych druków
oleśnickich” w celu wykorzystania materiału w zakresie promocji miasta. Zlecono na
potrzeby promocyjne wykonanie profesjonalnej relacji fotograficznej dla wydawnictw
drukowanych i publikacji elektronicznych z przebiegu festiwalu OFCA. Zamówiono także
film promocyjny z OFCY, który opublikowano na stronie internetowej miasta oraz w
serwisie YouTube i mediach społecznościowych. Wydatkowano środki finansowe w
wysokości: 59.616,88 zł.
3. § 4210 Zakup materiałów. Wydatkowano środki na różnego rodzaju materiały reklamowe
i promocyjne. W ramach tego paragrafu zakupione zostały gadżety reklamowe oraz
przedmioty ozdobione herbem Oleśnicy, które wręczane były podczas rozmaitych imprez
sportowych, kulturalnych i innych – zarówno na terenie miasta, jak i poza jego granicami,
a także gościom władz miasta (przedstawicielom innych JST, władz wojewódzkich i
centralnych). Nabywano m.in. papier właściwy do wydruków dyplomów, gratulacji,
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zaproszeń i podziękowań, ramki dla takich okazjonalnych wydruków, clipboardy itp.
Zakupiono koszulki T-Shirt, reprezentacyjne koszulki polo, smycze, torby, plecaki,
breloki, pamiątkowe znaczki

i inne. Zakupiono stroje sportowe dla młodzieży

reprezentującej Oleśnicę na zagranicznych zawodach (są one na stanie UMO,
udostępniane wg zapotrzebowania) oraz kostiumy dla reprezentacji samorządu miasta w
regionalnych

rozgrywkach.

W

ramach

tego

paragrafu

kupowano

również

okolicznościowe wiązanki, narodowe chorągiewki i flagi na Dzień Flagi RP, Święto
Konstytucji i Narodowe Święto Niepodległości. Nabyto wykorzystywane podczas
konferencji, koncertów i innych wydarzeń mających miejsce w Oleśnicy, a także na
targach i innych wydarzeniach poza miastem, roll-up’y, bannery, znaczki – przypinki,
naklejki itp. Na potrzeby powitania najmłodszych oleśniczan kupowano poduszki oraz
poszewki z nadrukiem, a także kosmetyki dla niemowląt i upominki dla rodziców.
Zakupiono wydawnictwa związane z Oleśnicą i pamiątki związane z miastem, a także
drobne, okazjonalne upominki. Przygotowano aktualizację planu miasta i zakupiono
gotowe mapy. Dodatkowo środki z tego § wydatkowano na zakup materiałów
stanowiących nagrody (zarówno rzeczowe, jak też w postaci pucharów i medali) w
różnego rodzaju konkursach, zawodach i imprezach, których miasto było organizatorem
lub współorganizatorem oraz takich,

które burmistrz objął swoim patronatem.

Ufundowane zostały nagrody na imprezy takie jak np. turniej piłki nożnej, „urodzinowa”
gra miejska, turniej karate, zawody modelarskie, konkurs gitarowy i akordeonowy,
festiwal sztuk, rajd rowerowy, piknik kynologiczny, Mistrzostwa Dolnego Śląska
Młodzików w Lekkiej Atletyce, Puchar Polski Seniorów w Judo, Międzynarodowe
Mistrzostwa Oleśnicy Młodzików w Judo, Międzynarodowy Festiwal Chóralny
„Głagolica” (nagroda za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora), regionalny
konkurs fryzjerski „Kreator”, Pogrom Wichra, zawody wędkarskie, Festiwal Biegów
Rodzinnych w cyklu Cała Oleśnica Biega Grand Prix 2016, Bieg do Pani Fatimskiej, Gala
Oleśnickiego Wolontariatu, Torpeda Cup, turniej szachowy i in. Zakupiono też materiały
papiernicze oraz jednorazowe naczynia na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na ten
cel przekazano także nagrody - upominki wręczane dzieciom w trakcie wydarzenia.
Zakupiono słodycze na Dzień Dziecka oraz na Mikołajki, jak również artykuły spożywcze
na potrzeby organizacji Dni Europy. Wydatkowano środki finansowe w wysokości:
100.919,48 zł.
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4. § 4300 Zakup usług pozostałych. Z tego § wydatkowano środki przeznaczone na
realizację różnego rodzaju usług związanych z promocją miasta oraz usług temu celowi
pomocnych. W ramach realizacji zadań promocyjnych zlecano publikacje stanowiące
część kampanii reklamowych poszczególnych inicjatyw, w związku z czym materiały
ukazywały się w mediach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Przygotowano i
zlecono emisję artykułów ukazujących walory Oleśnicy, które skierowane były zarówno
do turystów, jak i potencjalnych inwestorów. Miały miejsce kampanie reklamowe miasta
w radiu RMF Maxxx, jak również długotrwałe akcje promocyjne w postaci np. udziału w
mobilnej plenerowej wystawie „Dobra Turystyka”, przygotowanej z Fundacją
Niesamowity Dolny Śląsk, która była od kwietnia 2016 r. eksponowana łącznie przez 150
dni w takich wrocławskich lokalizacjach jak Galeria Dominikańska, Magnolia Park,
Dworzec Główny PKP, ul. Świdnicka, ul. Komandorska. Kolejną dużą akcją była
promocja przygotowana jako wystawa plenerowa „Warto zwiedzać Dolny Śląsk” na
Placu Solnym we Wrocławiu w dn. 18-31 lipca 2016 r. wsparta treściami promocyjnymi
w Gazecie Wyborczej oraz miesięczną ekspozycją treści o Oleśnicy w serwisie
internetowym Gazety Wyborczej. Od 1 do 16 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu
przeprowadzono kampanię promocyjną pt. „Długi weekend w Oleśnicy”, która w
aspekcie kosztowym oparta była na promocji w miasta w radiu RAM, billboardach
ulokowanych w atrakcyjnych miejscach we Wrocławiu, instalacjach podświetlanych na
przystankach komunikacyjnych we Wrocławiu (tzw. citylight), całość wsparta była
reklamą wizerunkową Oleśnicy w Gazecie Wyborczej. Usługi promocyjne realizowano
także podczas istotnych imprez odbywających się w mieście, głównie OFCA (m.in.
wykonanie muralu) oraz Oleśnica Rock Festival. Zlecono i zrealizowano profesjonalny
spot promocyjny miasta z wykorzystaniem m.in. zdjęć z powietrza oraz podwodnych, a
także przebudowę serwisu www miasta Oleśnicy (zakończony zostanie w roku 2017,
wówczas dokonana zostanie ostatnia płatność). Przygotowano i rozdystrybuowano szereg
ulotek oraz kart pocztowych związanych z Oleśnicą. Zlecono wykonanie i montaż tablic
promujących miasto na Stadionie Miejskim oraz tablic promocyjno-informacyjnych na
czas festiwalu OFCA. Wynegocjowano i zakupiono stałą usługę transmisji video z obrad
Rady Miasta. Na bieżąco realizowano działania związane z administrowaniem, konwersją
filmów, zamieszczaniem ich na serwerze i utrzymaniu streamingu dla kamer
zlokalizowanych w mieście na potrzeby strony www.olesnica.pl. Ponadto kupowano i
realizowano usługi dostępu do internetu. Z tego paragrafu realizowano również większość
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wydatków związanych ze współpracą z zagranicą. Wydatki dotyczyły przede wszystkim
obsługi hotelowej i cateringowej dla delegacji zagranicznych, wydatkowano także środki
na transport wymiany młodzieży z miasta partnerskiego Warendorf. pobyt młodzieży z
Ukrainy i Białorusi, uczennic i seniorów z Chrudimia. Sfinansowano także transport
delegacji Oleśnicy do miasta partnerskiego Jaunay-Clan (wyjazd na Targi Miodu i Wina
oraz turniej futbolowy Futuroscope). Jeszcze jedną kategorię wydatków w tym § stanowią
te związane z organizacją różnego rodzaju imprez o charakterze promocyjnym lub
udziałem organizacyjnym i finansowym miasta w takich wydarzeniach, jak np. Orszak
Trzech Króli (w tym usługa wypuszczenia 500 szt. balonów) święta państwowe
(Narodowe Święto Niepodległości – także 500 szt. balonów w barwach narodowych), Gra
Miejska, udział w Targach Miodu i Wina w Jaunay-Clan, Święto Flagi, Turniej „Sybis
Cup”, Turniej Edwin Cup z piknikiem olimpijskim, organizacja przejazdu „Pociągiem
Repatriantów”, międzynarodowe i ogólnopolskie mistrzostwa Judo, Oleśnicki Rajd z
Psem, Laur Oleśnickiego Wolontariatu itd. Dodatkowo wynegocjowano nowe warunki i
zakupiono usługę "Alertownik", opłacono na kolejny rok dedykowany Oleśnicy,
funkcjonujący od 2015 r. Internetowy System Badania Opinii Mieszkańców. Wspierano
finansowo niekomercyjne wydawnictwa promocyjne w postaci monografii oleśnickich
szkół obchodzących jubileusze, w tym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły
Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 2. Opłacono udostępnienie zamku na rzecz
akcji „Spacer po Oleśnicy z przewodnikiem”. Wydatkowano środki w wysokości:
339.284,44 zł.
5. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Środki opisane w tym §
wydatkowane były na Miejski System Powiadamiania SMS, który funkcjonuje w
Oleśnicy i za pomocą którego mieszkańcy informowani są o najważniejszych
wydarzeniach odbywających się w mieście. Wydatkowano środki w wysokości 27.015,56
zł.
6. § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Z tego § opłacono tłumaczenia
dokumentacji związanej z przygotowaniem oferty inwestycyjnej oraz spotkania z
inwestorem niemieckim. Wydatkowano środki w wysokości: 560,00 zł.
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Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75085
Wydatkowano 464.514,67 na wydatki osobowe, zakup usług remontowych, pozostałych,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne –
komputery. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od 1 września 2016 r. w związku z
przekształceniem funkcjonującego dotąd zespołu oświaty samorządowej w centrum usług
wspólnych.
W ZOS zatrudnionych było 12 osób w tym 11 pracowników na pełny etat i 1 pracownik na
1/2 etatu (sprzątaczka).

Pozostała działalność Rozdział 75095
Wydatkowano kwotę 81.937,89 zł.
Za

obsługę

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych

Wrocławskiego

Obszaru

Funkcjonalnego zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy
Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu
wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF wraz z aneksami,
zapłacono 6 909,93 zł.
Przygotowanie

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Miasto Oleśnica wyniosło
2 562,51 zł.
Kwota 72 465,45 zł została poniesiona w związku z przygotowaniem dokumentacji
aplikacyjnej do konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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

Rozdział 75101

Wydatkowano 29.383,42 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spisu wyborców i zakup
przezroczystych urn do głosowania.
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Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109
Wydatkowano kwotę 5.271,16 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełaniających do Rady
Miasta Oleśnicy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne Rozdział 75212
Urząd otrzymał na realizację zadań związanych z obroną narodową dotację w wysokości 400
zł, została ona w całości wykorzystana na zakupy związane z prowadzeniem akcji kurierskiej
- zostały zakupione latarki i baterie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonano wydatki w kwocie 292.690,19 zł.

Komendy wojewódzkie Policji Rozdział 75404
W roku 2016 na podstawie zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy
oraz z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu przekazano z Funduszu Wsparcia Policji
łącznie środki w wysokości 140.596,25 zł.
Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z
Funduszu Wsparcia Policji zostało przeznaczone 32.500 zł na zakup samochodu osobowego
w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
Na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy przeznaczono środki
w wysokości 60.000 zł na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby
przekraczający normę.
Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, z Funduszu
Wsparcia Policji przeznaczono środki w wysokości 48.096,25 zł na pokrycie kosztów
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy.
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Komendy powiatowe Policji Rozdział 75405
W roku 2016 przekazano Komendzie Policji, na podstawie umowy darowizny, rowery
przeznaczone do celów służbowych o wartości 9.534,59 zł.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 75410
Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Oleśnicy z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostało przeznaczone
55.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Ochotnicze Straże Pożarne Rozdział 75412
Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Oleśnicy z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostało przeznaczone
49.998,36 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Obrona cywilna Rozdział 75414
Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto otrzymało dotację w wysokości
1.000 zł, w całości została wydatkowana na zakup łóżek polowych składanych oraz śpiwora
oraz nasady do motopompy.

Straż miejska Rozdział 75416
Wydatkowano 7.323,93 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Pozostała działalność Rozdział 75495
Wydatkowano 84.237,06 zł.
Kwotę 3.315,00 zł przeznaczono na usunięcie gniazd szerszeni z terenów zielonych oraz
wykonanie pasa przeciwpożarowego.
Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną i dyst. przez urządzenia znajdujące się w
punktach kamerowych monitoringu miejskiego, wydatkowano na ten cel 3.905,10 zł.
W 2016 roku przeprowadzono procedurę postępowania o zamówienia publiczne poniżej
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta Oleśnicy.
W roku 2016 i 2017 świadczenie usług serwisowych nieobjętych gwarancją oraz okresową
konserwację systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy wykonanego w I (4 PK), II (5
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PK), III (3 PK) etapie realizacyjnym będzie realizować firma Com Star Gilewski Marcin NIP:
699-18-41-286, REGON: 301020811, ul. Brzozowa 5, 63-930 Jutrosin zgodnie z umową
AB-SI.2711.2.4.2016 r. z 18.03.2016 r.. W I półroczu i II półroczu firma Com Star Gilewski
Marcin wykonała Konserwację systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy
wykonanego w I, II, III etapie rozbudowy tj. 12 punktów kamerowych (PK), 2 punkty
retransmisyjne przy ul. Klonowej i Pl. Zwycięstwa oraz Centrum Monitoringu - Komenda
Powiatowa Policji w Oleśnicy oraz świadczyła usługi serwisowe i naprawy na pisemne,
telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenie Zamawiającego: część I
etapu realizacji tj.: cztery punkty kamerowe:K1 (PK1-1) - Wieża Bazyliki Mniejszej przy
ul. Wrocławskiej; K2 (PK1-2) - róg ul. 3 Maja – Zamkowa; K3 (PK1-3) - róg ul. Rynek Traugutta – Szkolna; K4 (PK1-4) - budynek 10-cio piętrowy przy Pl. Zwycięstwa; część II
etapu realizacji tj.: pięć punktów kamerowych: PK2-1 - budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja
43-46a (3 Maja / Reja); PK2-2 - budynek mieszkalny róg ul. 3 Maja – Młynarska (narożnik
od strony pomnika Kosmonautów); PK2-3 - Brama Wrocławska, PK2-4 - budynek
mieszkalny przy ul. Kopernika 3-5a (narożnik od strony marketu Biedronka); PK2-5 budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze ul. Kochanowskiego 5; część III etapu realizacji
tj.: trzy punkty kamerowe: PK3-1 - budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 1; PK3-2 budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 8 (Słoneczna); PK3-3 - wieża przy Kościele
przy ul. Wileńskiej 2b.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 15.001,15 zł.

Wydatek w kwocie 2.952 zł dotyczy abonamentu za okres sprawozdawczy za przesył danych
i konserwację urządzeń monitoringu wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych
i placów zabaw w rejonie Stawów Miejskich przy ul. Spacerowej realizowanego przez firmę
Oxylion S.A. z siedzibą przy ul. Baraniaka 88, 61-131 Poznań.

Wydatek w kwocie 10.824 zł dotyczy abonamentu za przesył danych i konserwację urządzeń
monitoringu wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw w rejonie ul.
Wały Jagiellońskie-Wałowa-Krucza realizowanego przez firmę Oxylion S.A. z siedzibą przy
ul. Baraniaka 88, 61-131 Poznań.
W 2016 r.

poniesiono wydatki za najem części budynku dla umieszczonych urządzeń

systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy w prywatnych nieruchomościach w łącznej
kwocie 659,97 zł.
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W 2016 r. wykonano opłatę roczną 2.625 zł za prawo do dysponowania częstotliwością
wykorzystywaną w służbie stałej w systemie łączności radiowej typu punkt - wiele punktów
dla Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy – Etap IV.

MOPS zrealizował wydatki na „Projekt Razem dla bezpieczeństwa” w kwocie 44.954,84 zł z
czego kwotę 35.409,52 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji z Programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 75702
Wydatkowano 598.037,50 zł, są to odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki ogółem w roku 2016 wyniosły 37.413.393,32 zł.
Miasto Oleśnica jest organem prowadzącym dla 13 jednostek oświatowych. Do obsługi
finansowo-księgowej oraz wsparcia merytorycznego tych jednostek został powołany Zespół
Oświaty Samorządowej.

Szkoły podstawowe Rozdział 80101
Ogółem wydatkowano 14.071.809,98 zł co stanowi 96,10 % planu wydatków.
Na dotację podmiotową dla Szkoły Katolickiej wydatkowano 349.672,80 zł.

Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:
Jednostka

Plan

Wydatki

% wyk.

Szkoła Podstawowa Nr 2

3.047.093 zł

3.043.802,59 zł

99,01 %

Szkoła Podstawowa Nr 4

3.132.415 zł

3.100.208,66 zł

99,00 %

Szkoła Podstawowa Nr 6

4.401.817 zł

4.303.453,06 zł

97,80 %

Szkoła Podstawowa Nr 7

2.035.391 zł

2.025.229,14 zł

99,50 %

Szkoła Podstawowa Nr 8

1.201.012 zł

1.195.181,87 zł

99,50 %
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W 5 szkołach podstawowych w 110 oddziałach uczy się 2.670 uczniów, zatrudnionych jest
214 nauczycieli i 50 pracowników niepedagogicznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 kształci 561 uczniów w 24 oddziałach w tym: 5-latków- 74 dzieci.
W klasach od I – III 256 uczniów, w klasach IV – VI 231 uczniów.
Szkoła zatrudnia 45 nauczycieli, w tym ze stopniem nauczyciela dyplomowanego 27 osób,
ze stopniem nauczyciela mianowanego 7 osób, ze stopniem nauczyciela kontraktowego
5 osób, ze stopniem nauczyciela stażysty 6 osób.
Ponadto w szkole pracuje 12 osób zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych: 2
osoby na stanowiskach administracyjnych, 6 osób na stanowiskach sprzątaczek, 2 osoby na
stanowiskach woźnych, 2 osoby na stanowiskach konserwatorów w wymiarze ½ etatu.

Szkoła Podstawowa nr 4
W szkole uczy się 628 uczniów w 26 oddziałach, w tym wychowanie przedszkolne – 3
oddziały, I etap kształcenia (kl. I- III) – 13 oddziałów
II etap kształcenia (kl. IV- VI) –10 oddziałów.
W oddziałach wychowania przedszkolnego uczy się 75 dzieci, w oddziałach I- III – 304
dzieci, a w oddziałach IV- VI – 249 dzieci.
W szkole pracuje 47 nauczycieli (4 nauczycieli uzupełnia etat – są to nauczyciele SP7 –9h,
SP8 – 3h, G2 – 10h, 2 nauczycieli dopełniających etat ma umowy o pracę w wymiarze 7/18
etatu), z tego nauczycieli dyplomowanych – 24 (w tym 4 nauczycieli dopełniających etat),
mianowanych – 12, kontraktowych –9, stażystów – 2.
Liczba pracowników administracji i obsługi - 9 osób (9 etatów)

Szkoła Podstawowa nr 6 kształci 922 uczniów w 38 oddziałach, w tym: 20 pięciolatków, w
oddziałach „O” – 117, w klasach I – III 413 uczniów, a w klasach IV – VI 372 uczniów.
Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole: 71, w tym dyplomowanych 31, mianowanych 19,
kontraktowych 21.
W szkole zatrudnia się 15 pracowników administracji i obsługi, w tym pracownicy
administracji 3 osoby i pracownicy obsługi 12 osób.

Szkoła Podstawowa nr 7

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
W ROKU 2016
Oddziały i uczniowie
W okresie I - VIII 2016 roku 14 oddziałów, łączna liczba uczniów 350, w tym: klasy I - III
197 uczniów, klasy IV - VI 153 uczniów. Oddziały przedszkolne - 2 oddziały - 47
uczniów.
W okresie IX - XII 2016 roku14 oddziałów I - VI łączna liczba uczniów - 384w tym: klasy
I – III - 187 uczniów, klasy IV – VI - 151 uczniów. Oddział przedszkolny - 2 oddziały – 46
uczniów.
Szkoła zatrudnia ogółem 32 (30,557 etatu) pracowników pedagogicznych, w tym: 12
nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli kontraktowych i
2 stażystów.
Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole to 11 osób (8,75 etatu), w tym: w
administracji 3 osoby (3 etatu) i w obsłudze 8 osób (5,75 etatu).

Szkoła Podstawowa nr 8
W szkole funkcjonuje 8 oddziałów, ilość uczniów w klasach I-VI - 172, w oddziale
przedszkolnym 25 uczniów.
W placówce zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym 19 pracowników pedagogicznych w
tym:

9

nauczycieli dyplomowanych,

3

nauczycieli

mianowanych,

4

nauczycieli

kontraktowych i 3 stażystów oraz 6 pracowników niepedagogicznych – 2 pracowników
administracji i 4 obsługi.

Programy realizowane przez szkoły podstawowe w 2016 roku.

Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Oleśnicę realizują wiele ciekawych
programów wykraczających ponad podstawę programową. Ich obecność zwiększa
atrakcyjność oferty edukacyjnej i wzbogaca bazę szkół i przedszkoli.

Szkoła Podstawowa nr 2
„Owoce i warzywa w szkole‘’. Program mający na celu zmianę nawyków żywieniowych
dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania.
„Szklanka mleka” – kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie
spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.
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Szkoła Podstawowa nr 4
Realizuje programy:
„Dolnośląska e- szkoła”. W ramach tego projektu otrzymała sprzęt multimedialny (np.
tablice interaktywne).
Program „Szklanka mleka, „Owoce w szkole”,
Program wspierania uzdolnień (certyfikat „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” został
przedłużony do 12 marca 2018 r.)

Szkoła Podstawowa nr 6
W szkole realizowane są programy w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
1. Życie ze sportem.
2. Artyści na szóstkę.
3. Tworzę, czytam, nie uzależniam się.
4. Sztuka odmawiania.

Szkoła Podstawowa nr 7
Programy realizowane przez placówkę w roku 2016:
1. Program profilaktyczny „Popatrz ile już potrafisz” dla uczniów klas IV – VI.
2. Program profilaktyczny zajęć teatralnych „ Wychodzimy na scenę”.
3. Kontynuacja programu zajęć sportowo – rekreacyjnych o specjalizacji lekkiej atletyki
dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 7 „ Na dworze królowej sportu nie ma czasu na
nudę”.
4. Program dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej „Moje miasto – mój rejon”
realizowany do czerwca 2016 roku.
W szkole realizowane są projekty mające na celu zintegrowanie środowiska szkolnego,
wśród których wymienić należy Rodzinny Festyn Siódemki oraz Konkurs Siedmiu Milionów.
Na wyróżnienie zasługuje realizacja projektu „ Przedszkolak w Siódemce”, mającego na celu
ścisłą współpracę z pracownikami oleśnickich przedszkoli oraz rodzicami dzieci w wieku
przedszkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 8
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Przystąpiliśmy do realizacji programów profilaktycznych: ,,Ferie w szkole zima
2016”, ,,Dziękuję nie", ,,Alkohol wróg rodziny”.

Remonty w szkołach podstawowych
W Szkole Podstawowej nr 2 na drobne naprawy i konserwację sprzętu wydatkowano 9.552,69
zł.
W Szkole Podstawowej nr 4 na konserwację urządzeń alarmowych, gaśnic i sprzętu
kserograficznego oraz podłączenie pompy ciepła do instalacji grzewczej wydatkowano
6.846,10 zł.
W Szkole Podstawowej nr 6 kwotę 16.529,50 zł wydatkowano na malowanie sal lekcyjnych,
naprawę sprzętu RTV i AGD, kserokopiarek, napraw instalacji elektrycznej.
W Szkole Podstawowej nr 7 zakup usług remontowych na kwotę 14.314,00 zł obejmują
naprawy, remonty i konserwacja sprzętu systemu oddymiania w kwocie 2.511,35 zł,
malowanie stołówki w kwocie 2.504,65 zł, wykonanie robót naprawczych instalacji
sanitarnych w kwocie 7.134,00 zł. Naprawa tynków na cokole podmurówki ogrodzenia
kosztowała 984,00 zł. Wykonano pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku
szkoły na kwotę 1.180,00 zł
W Szkole Podstawowej nr 8 na remonty i konserwację sprzętu / kotła gazowego marki De
Dietrich/ oraz serwis i przegląd klimatyzatorów wydatkowano 14.703,66 zł.
Inwestycje w szkołach podstawowych
W szkole Podstawowej nr 2 – kwota 239.060,68 przebudowa budynku szkoły na oddział
przedszkolny..
W Szkole Podstawowej nr 4 – kwota 495.982,73 zł za przystosowanie pomieszczeń
szkolnych

na

oddział

przedszkolny,

ekspertyzę

przyrodniczą

stropodachu

i

termomodernizacje szkoły.
W Szkole Podstawowej nr 6 – kwota 289.724,77 zł została wydatkowana na przebudowę
szkoły na oddziały przedszkolne i wykonanie przewiertów oraz montaż urządzeń sanitarnych.
W Szkole Podstawowej nr 7 –wykonano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową na kwotę
5.535 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę części SP7 z
przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w kwocie 35.899,42 zł. Wykonano dokumentacje
projektowo=kosztorysową na montaż oświetlenia awaryjnego w kwocie 2.000 zł, wykonano
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montaż oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego - dostosowanie budynku do warunków bhp w
kwocie 17.988,97zl. Wykonano przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania – oddziały
przedszkolne w kwocie 75.654,43 zł. Wykonano montaż osłon ażurowych, baterii
umywalkowych i armatury co w kwocie 6.931,71 zł.
W Szkole Podstawowej nr 8 – kwota 215.022,68 zł wydatkowana była na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oddziału przedszkolnego w zakresie
wydzielania sanitariatów w szkole i montaż centrali telefonicznej.
Wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w
zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego
lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I i II oraz podręczniki i materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe dla klasy IV.
Wydatkowano na ten cel 150.261,99 zł we wszystkich szkołach podstawowych publicznych i
niepublicznych z terenu Miasta Oleśnicy.

Inwestycje w szkołach podstawowych

Dostosowanie do przepisów ppoż. i przebudowa części szkoły na oddziały
przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 8
Przetarg nieograniczony na zadanie został ogłoszony po raz trzeci, z terminem
otwarcia ofert na początku lipca br. Terminy realizacji dotyczyły dwóch etapów: wydzielenia
toalety i oddymienie klatki schodowej do 26.08.2016r, pozostałe roboty związane z
dostosowaniem budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych do 30.09.2016r. Do końca
2016r. poniesiono wydatek w wysokości 215.022,68 zł. realizację zadania i na dokumentację
na wydzielenie toalety na parterze na potrzeby oddziału przedszkolnego.

Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 4
W Szkole Podstawowej nr 4 wykonano termomodernizację, a więc dokończono
docieplenie obiektu - stropodachu, wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
zastosowano pompę cieplną do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Wykonawcą robót
termomodernizacyjnych była firma Instal- Kran Daniel Kulawik, Wioska 24A, 56-500
Syców. Do 31.12.2016r. poniesiono wydatek na kwotę 323.076,82 zł.
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Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 2
Do 31.12.2016r. poniesiono wydatek związany ze sporządzeniem świadectwa
energetycznego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz
aktualizację dokumentacji na łączną kwotę 2.763,70 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Rozdział 80103
Wydatkowano 1.742.024,22 zł.
Dotacja dla Gminy Oleśnica wyniosła 19.180 zł.

Przebudowa części szkoły na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2
W czerwcu 2016r. została zawarta umowa z Firmą Ogólnobudowlaną Jan Kozłowski,
ul. Świerczewskiego 1c/1, 56-210 Wąsosz na wykonanie robót budowlanych. W 2016 roku
poniesiono wydatek w wysokości 239.060,68 zł na realizację zadania łącznie ze
sporządzeniem dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa części szkoły na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4
W czerwcu 2016r. została zawarta umowa z Zakładem Usługowo Handlowym BOJS
Władysław Skowron ul. Ząbkowicka 46, 50-511 Wrocław na roboty budowlane. W 2016 roku
poniesiono wydatek w wysokości 172.905,91 zł na realizację zadania łącznie ze
sporządzeniem dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Przebudowa części szkoły na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pozyskano wykonawcę robót
budowlanych: Firma Budowlana „AMD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 10a, 56-120 Brzeg Dolny.
W 2016 roku poniesiono wydatek w wysokości 289.724,77 zł na realizację zadania łącznie ze
sporządzeniem dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.
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Przebudowa części szkoły na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7
Na realizację robót budowlanych przetarg wygrał Zakład Usługowo Handlowy BOJS
Władysław Skowron, ul. Ząbkowicka 46, 50-511 Wrocław. W 2016 roku poniesiono wydatek
w wysokości 159.060,83 zł na realizację zadania łącznie ze sporządzeniem dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu
inwestorskiego oraz sporządzeniem ekspertyzy na odstąpienie warunków ppoż.

Przedszkola Rozdział 80104
Zrealizowano wydatki na kwotę 10.284.684,51 zł, w tym:
Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych wyniosła 3.676.548,19 zł.
Jednostka

Plan

Wydatki

% wyk.

Przedszkole Nr 1

1.154.648 zł

1.138.979,90 zł

98,60 %

Przedszkole Nr 3

1.420.489 zł

1.406.009,46 zł

98,98 %

Przedszkole Nr 4

1.557.666 zł

1.528.845,25 zł

98,15 %

Przedszkole Nr 6

1.563.568 zł

1.554.202,17 zł

99,40 %

Przedszkole nr 1
W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, do których do sierpnia zapisanych było 103
dzieci, a od września 118.
W przedszkolu jest zatrudnionych 11 pracowników pedagogicznych (9,24 etatu) do sierpnia, a
od września 12,28 w tym: 5 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 1
nauczyciel kontraktowy i 2 stażystów oraz 13 pracowników niepedagogicznych, w tym: 2
pracowników administracji i pracownicy obsługi: 2 pomoce nauczyciela, 3 pracowników w
kuchni, 1 konserwator/dozorca, 5 robotników do pracy lekkiej.
Przedszkole nr 3
W przedszkolu jest 6 o oddziałów, do których uczęszcza 151 dzieci.
Zatrudnienie w placówce: nauczyciel kontraktowy 2,16, nauczyciel mianowany 3, nauczyciel
dyplomowany 7,66. Ponadto zatrudnia się 2 pracowników administracji i 12 pracowników
obsługi.
Przedszkole nr 4
W placówce jest 5 oddziałów – 125 dzieci zapisanych w wieku od 3 do 6 lat.
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Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 13,87 etatów (14 osób) w
tym: nauczyciele dyplomowani – 8 osób w tym 8 na pełnym etacie, nauczyciele mianowani –
3 osoby w tym 1 osoby na pełnym etacie, 1 nauczyciel logopeda na 0,42 etatu i nauczyciel
religii na 0,12 etatu, nauczyciele kontraktowi – 3 nauczycieli, w tym 1 osoba zatrudniona na
zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.
Pracowników administracji i obsługi: zatrudnionych było w 2016 roku 12 osób, w tym:
pracownicy administracji – 2 osoby zatrudnione na 0,75 etatu, pracownicy obsługi: 4
pracowników kuchni, 1 konserwator/dozorca zatrudniony na 0,75 etatu, 5 robotników do
pracy lekkiej.

Przedszkole nr 6
W przedszkolu jest 7 oddziałów, do których uczęszczało 174 dzieci, w tym: 3 letnich – 29, 4
letnich – 65, 5 letnich – 79, 6 letnich - 1. Liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu –
20, z tego 15 pełnozatrudnionych (1 zatrudniony na zastępstwo za nauczyciela na urlopie
wychowawczym), 5 niepełnozatrudnionych, w tym:
nauczyciel kontraktowy – 7, nauczyciel mianowany – 5, nauczyciel dyplomowany – 7,
nauczyciel stażysta - 1
Liczba pracowników administracji i obsług i – 15, w tym administracja – 2 i obsługa – 13.

Programy realizowane przez przedszkola w 2016 roku.

Przedszkole nr 1
Przedszkole realizuje program własny przedszkola „ Przedszkole drugi dom” oparty na
metodzie przygotowania do nauki czytania i pisania prof. Bronisława Racławskiego,
kształtowania pojęć matematycznych i logicznego myślenia metodą Edyty Gruszczyk
Kolczyńskiej, własnym programem wychowawczym oraz po przystąpieniu do Dolnośląskiej
Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie realizując własny program „ Zdrowie wokół
nas”
Od 2006 roku realizuje program własny adaptacyjny „Już w przedszkolu”
Od roku 2010 dwa programy „Bezpieczny przedszkolak” oraz „Dziecko w świecie książki”

Przedszkole nr 3
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Przedszkole realizuje zapisy podstawy programowej poprzez programy zewnętrzne „Jutro idę
do szkoły” – innowacyjny program edukacji przedszkolnej, którego treści są rozszerzone
programami własnymi „Zdrowy przedszkolak” i „Mały ekolog”. Placówka realizuje projekty
zewnętrzne tj. „Kubusiowe przyjaciele natury”, „Mamo tato wolę wodę”, „Dzieciństwo bez
próchnicy”, „Zdrowy przedszkolak”.

Przedszkole nr 4
W Przedszkolu nr 4 jest realizowany program nauczania wg pedagogiki Marii Montessori.
Przedszkole nr 6
Przedszkole realizuje program autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot "Optymistyczne
Przedszkole" - Certyfikat Nr 0054/2008 z dnia 3 marca 2008 r. Należy do Dolnośląskiej Sieci
Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Posiadamy Certyfikat uczestnictwa w projekcie
systemowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”. Przedszkole jest także uczestnikiem ogólnopolskiego projektu edukacji,
promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej małych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców „Dzieciństwo bez próchnicy”. W roku szkolnym 2016/2017
realizowany jest program edukacyjny: „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego organizatorem jest
Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany jest przez Wydział
Obronności i Bezpieczeństwa UMWD we Wrocławiu.
Remonty w przedszkolach
Łącznie wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 120.161,50 zł.
W Przedszkolu nr 1 wykonano oświetlenie systemu alarmowego p/poż, konserwacje
kotłowni, węzła cieplnego i dźwigu towarowego. W Przedszkolu nr 3 wykonano konserwacje
kotłowni gazowej, osuszono ściany fundamentowe. Przedszkolu nr 4 wykonano
zabezpieczenia przejść instalacyjnych w pomieszczeniach kotłowni, konserwacje sprzętu. W
Przedszkolu nr 6 wykonano konserwację węzła cieplnego i kotłowni, systemu oddymiania,
systemu wentylacyjnego, klimatyzacji, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
Inwestycje w przedszkolach
W Przedszkolu nr 1 doposażono w ramach zakupów inwestycyjnych nowo powstałą salę na
kwotę 29.600 zł,
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Urząd Miasta w 2016 r. zapłacił fakturę za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku
o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby
utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna
infrastrukturą techniczną" przez firmę Progress Consulting sp. z o.o. z siedzibą na ul. Prostej
36, 53-508 Wrocław za kwotę: 13.530,00 zł.
W 2016 r. zapłacono fakturę firmie DEMIURG Sp. z o.o., Sp. Komandytowa za wykonanie
dokumentacji projektowej wg umowy ZP/PN/14/2015 dla inwestycji pn: "Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w
Oleśnicy,

przeznaczonego

na

potrzeby utworzenia

przedszkola

publicznego

wraz

z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną" na kwotę 52.249,99 zł.
Zapłacono za wykonanie ekspertyzy przyrodniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 2 firmie
LOXIA Katarzyna Jasnosz na podstawie zlecenia za kwotę 492,00 zł.
Pozostałe planowane środki na to zadanie zostały zdeponowane jako środki niewygasające
roku 2016.

Przedszkola specjalne Rozdział 80105
Wydatkowano kwotę 7.535 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Oleśnickiego, który na
podstawie porozumienia realizuje specjalną opiekę przedszkolną.

Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział 80106
Wydatkowano ogółem 30.011,30 zł , w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty 29.378,62 zł i na usługi 632,68 zł.

Gimnazja Rozdział 80110
Zrealizowano wydatki w wysokości 8.079.371,57 zł.
Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:
Jednostka

Plan

Wydatki

%wyk.

Zespół Oświaty Samorządowej

76.741 zł

30.270,15 zł

39,40 %

Gimnazjum Nr 1

3.124.812 zł

3.079.047,17 zł

98,50 %

Gimnazjum Nr 2

2.005.479 zł

1.972.190,82 zł

98,34 %

Gimnazjum Nr 3

3.195.484 zł

2.997.863,43 zł

93,82 %
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Gimnazjum nr 1
W gimnazjum uczy się 488 uczniów w 18 oddziałach.
W placówce zatrudnionych jest 37 pracowników pedagogicznych, w tym pod względem
stopnia awansu zawodowego 19 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli mianowanych, 5
nauczycieli kontraktowych. Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych jest 9, w tym 1
kierownik administracyjny, 1 sekretarz szkoły, 2 konserwatorów, 1 woźna i 4 sprzątaczki.

Gimnazjum nr 2
W placówce uczy się 232 uczniów w 9 oddziałach.
W gimnazjum zatrudnia się 23 pracowników pedagogicznych, w tym: nauczycieli
dyplomowanych – 20, mianowanych – 2, kontraktowych – 1.
Liczba pracowników administracji i obsługi – 8 (6,75 etatu), w tym 2 administracja i 6
obsługa.

Gimnazjum nr 3
W gimnazjum uczy się 422 uczniów w 15 oddziałach.
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 40 osób, z czego 22 osób to nauczyciele
dyplomowani, 12 mianowani, 5 kontraktowi, stażysta 1.
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych szkoły to 8 osób, w tym 2 pracowników
administracji i 6 pracowników obsługowych gimnazjum.

Programy realizowane przez gimnazja w 2016 roku.

Gimnazjum nr 1
Szkoła realizuje następujące programy:
1.”Dolnośląska e-szkoła”, w ramach, którego szkoła została wyposażona w nowoczesny
sprzęt: mobilną pracownię komputerową, tablicę interaktywną dostęp do platformy
edukacyjnej Fronter.
2. „Trzymaj formę” – celem programu jest właściwe odżywianie i zachowanie prozdrowotne
uczniów.
3. Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim.
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4. Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa, który wspiera bibliotekę szkolna w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży.
5. Sportowe Ferie w Jedynce – program przeciwdziałania uzależnieniom przez sport i
rekreację.

Gimnazjum nr 2
W ramach zajęć prowadzono:
1. Dopalaczom mówimy NIE,
2. Czy chemia jest bezpieczna,
3. Tydzień ruchu na sportowo,
4. Każdy może się ruszać,
5. Królowa Sportu LA.

Gimnazjum nr 3
W szkole realizowane są zgodnie z rozporządzeniem wychowawczy i profilaktyczny. Ponadto
szkoła realizuje: Szkolny program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów,
Bezpieczna szkoła, Szkoła promująca zdrowie, „ mądre żywienie- zdrowe pokolenie” ,
Trzymaj formę znajdź właściwe rozwiązanie.
Na remonty w gimnazjach przeznaczono 19.939 zł, z czego wydatkowano 17.941,64 zł na
konserwację urządzeń alarmowych, remont sal lekcyjnych, remont gaśnic.
W Gimnazjum nr 1 przeznaczono na remonty 6.000 zł z czego wydatkowano 3.060,70 zł na
naprawę kosiarki, kserokopiarki, przegląd i konserwację sprzętu p/poż.
W Gimnazjum nr 2 dokonano przeglądu i konserwacji kserokopiarki, gaśnic i hydrantów oraz
naprawa centralnego ogrzewania w kwocie 3.673,50
W Gimnazjum nr 3 przeprowadzono remont gaśnic, legalizacje sprzętu p/poż, konserwację
kserokopiarki i drobne roboty w wysokości 10.389,50 zł.

Inwestycje w gimnazjach
W

Gimnazjum

nr

1

sporządzono

świadectwo

charakterystyki

energetycznej

(termomodernizacja) w wysokości 3.145,55 zł.
Wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu wspierania w 2016 r. organów
prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w
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zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Do programu przystąpiło Gimnazjum nr 1. Otrzymano i zrealizowano środki w wysokości
12.000 zł przy wkładzie własnym w wysokości 3.000 zł

Wyposażenie szkół gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w
zakresie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Wydatkowano na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 121.160,27
zł dla wszystkich gimnazjów.

Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113
Zrealizowano wydatki w kwocie 156.989,73 zł, co stanowi 90,99 % planu.
Wydatki te obejmują koszty zatrudnienia kierowcy i utrzymania samochodu w celu
dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Rozdział 80114
Wydatkowano 648.348,50 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników
wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki
bieżące do 31 sierpnia 2016 r.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146
W rozdziale tym wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry
kierowniczej i nauczycieli jednostek oświatowych oraz wyrażenia kosztów studiów, kursów
pracowników jednostek oświatowych podwyższających kwalifikacje w wysokości 118.406,99
zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego Rozdział 80149

Dotacja dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 864.280,80 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
W ROKU 2016
Zrealizowano wydatki w kwocie 98.040,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dla pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli przedmiotowych zgodnie z
Zarządzeniem Nr 270/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.12.2015 r. w sprawie
ustalania Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
ogólnodostępnych i integracyjnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Rozdział 80150

Dotacja dla niepublicznej szkoły, do której uczęszczają dzieci wymagające stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła 21.046,36 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 975.849,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli przedmiotowych
zgodnie z Zarządzeniem Nr 270/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.12.2015 r. w
sprawie ustalania Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
ogólnodostępnych i integracyjnych.

Pozostała działalność Rozdział 80195
Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 314.995,08 zł, co stanowi 95,12 % planu.
W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:
Jednostka

Plan

Wydatki

%wyk.

Zespół Oświaty Samorządowej

27.344 zł

24.147,53 zł

96,28 %

Szkoła Podstawowa Nr 2

36.743 zł

36.429,48 zł

99,15 %

Szkoła Podstawowa Nr 4

47.832 zł

40.048,65 zł

83,70 %

Szkoła Podstawowa Nr 6

37.987 zł

37.066,56 zł

97,60 %

Szkoła Podstawowa Nr 7

37.538 zł

37.441,79 zł

99,74 %

Szkoła Podstawowa Nr 8

3.500 zł

2.943,30 zł

84,10 %

Przedszkole Nr 1

7.404 zł

7.153,07 zł

96,70 %

Przedszkole Nr 3

8.556 zł

8.052,01 zł

94,11 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
W ROKU 2016
Przedszkole Nr 4

9.906 zł

9.505,43 zł

95,96 %

Przedszkole Nr 6

19.957 zł

19.595,24 zł

98,19 %

Gimnazjum Nr 1

34.467 zł

33.866,40 zł

98,26 %

Gimnazjum Nr 2

9.617 zł

9.297,30 zł

96,68 %

Gimnazjum Nr 3

50.049 zł

49.448,32 zł

98,80 %

Zrealizowano wydatki na wypłatę funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczyciel,
pracowników administracji i obsługi oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w
konkursach pod patronatem Burmistrza.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wydatkowano kwotę 1.391.244,03 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne Rozdział 85121
Przekazano dotacje w kwocie 300.000 zł dla SZPZOZ

na finansowanie i dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupy.
Szczegółowe omówienie planu rzeczowo – finansowego SZPZOZ znajduje się w informacji
Zespołu.
Programy polityki zdrowotnej Rozdział 85149
Na podstawie zawartej umowy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Oleśnicy zlecono do realizacji wykonanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie

profilaktyki

chorób

nowotworowych

realizowanych

poprzez

szczepienia

profilaktyczne przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w roku 2003 zamieszkałych w
Oleśnicy i uczęszczających do oleśnickich szkół.
Na powyższy cel przeznaczono środki w wysokości 24.120 zł.

Zwalczanie narkomanii Rozdział 85153
Wydatkowano kwotę 24.640,64 zł, co stanowi 95,90 % planu.
Zrealizowano wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne za realizację
programów profilaktyki uzależnień rozwijających zainteresowania plastyczne, przyrodnicze i
kulinarne, wiedze o regionie, zdolności aktorskie i recytatorskie oraz zajęcia o charakterze
sportowo-rekreacyjnym dla uczniów szkoły.
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Miasto Oleśnica zawarło umowę z Specjalistyczną Poradnią Rodzinną przy Parafii
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, na realizację
zadania z zakresu dostępu do profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy, motywowania
sprawców przemocy do podjęcia terapii, poprawy jakości życia osób uzależnionych i ich
rodzin z terenu Miasta Oleśnicy, na kwotę 12.500 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154
Wydatkowano 836.978,67 zł w tym na:
- pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci przy ul. Bratniej 3,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin przy ul. Kazimierza
Wielkiego 8,
- realizację programów i terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- obsługę administracyjną realizacji MKRPA i PN,
- pracę członków MKRPA i PN (posiedzenia Komisji, kontrole podmiotów sprzedających
napoje alkoholowe, rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi),
- realizację programów profilaktycznych przez instytucje, organizacje pozarządowe i osoby
fizyczne;
- wsparcie organizacji festynów rodzinnych promujących zdrowy tryb życia.
W 2016r. Miasto Oleśnica realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

podpisało

29 umów na realizację zajęć

terapeutycznych dla osób uzależnionych, na prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób
współuzależnionych oraz na

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kazimierza

Wielkiego 8 w Oleśnicy.
Realizując zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z
pośród członków MKRPA i PN została wyłoniona trzyosobowa komisja, która sukcesywnie
przeprowadza kontrole placówek handlowych i gastronomicznych. Przedmiotem kontroli jest
przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2016 r.
przeprowadzono 102 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, w wyniku których
cofnięto osiem zezwoleń. Zaskarżone decyzje zostały utrzymało w mocy przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. W 2016 roku zostało wygaszonych wiele zezwoleń na sprzedaż
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napojów alkoholowych, najczęstszym powodem wygaszenia zezwoleń były brak złożenia
oświadczenia o wartości sprzedaży oraz likwidacja punktu sprzedaży.
Wiodącym zadaniem MKRPA i PN wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
jest wzywanie i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
osób, u których występuje problem z alkoholem. Rozmowy z osobami uzależnionymi od
alkoholu były przeprowadzane w sali nr 5 w budynku Urzędu Miasta Oleśnicy. W 2016 r.
członkowie MKRPA i PN przeprowadzili 43 rozmowy z 63 wezwanych. Rozmowy były
przedmiotem

motywowania osób do podjęcia leczenia odwykowego.

W wyniku tych

rozmów MKRPA i PN skierowała 6 wniosków do Prokuratury o leczenie zamknięte.
MKRPA i PN zaopiniowała 65 wniosków w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy, odbyło się 16 posiedzeń MKRPA i PN.

W ramach pożytku publicznego dofinansowane są m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono
łącznie kwotę 156.000,00 zł. Zadanie pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży” realizowały następujące kluby sportowe: Międzyszkolny Klub Sportowy
JUNIOR – dotacja w kwocie 63.000,00 zł, Akademia Piłkarska Oleśnica – dotacja w kwocie
69.000,00 zł, Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego – dotacja w wysokości 4.000,00 zł,
Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy ORZEŁ – dotacja w kwocie 15.000,00 zł oraz
Oleśnicki Klub Hokejowy – dotacja w wysokości 5.000,00 zł

Należy zauważyć, że znacząca część środków przeznaczonych na działalność profilaktyczną,
zgodnie z decyzją Rady Miasta Oleśnicy jest przyznawana w budżetach poszczególnych
jednostek oświatowych podległych oleśnickiemu samorządowi, które wzbogacają w ten
sposób swoją ofertę skierowaną do uczniów w zakresie organizacji ich czasu wolnego. Na ten
cel wydatkowano 115.562,02 zł.

Pozostała działalność Rozdział 85195
Wykonano wydatki w kwocie 205.504,72 zł.
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W ramach pożytku publicznego dofinansowywane są m.in. zadania publiczne z zakresu
profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitacji. Na realizację tego celu przeznaczono łącznie
kwotę w wysokości 200.500 zł.
Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami
Ruchu otrzymała dofinansowanie w kwocie 180.000 zł na zadanie: „Prowadzenie działalności
w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu
ruchu”. W ramach zadania zostały zrealizowane: badania przesiewowe, badania indywidualne
i konsultacje lekarskie dzieci, zachowawcze leczenie wad zaawansowanych, szkolenia
rodziców dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju, konsultacje indywidualne
dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach gimnastyki, kompleksowa rehabilitacja
lecznicza uszkodzeń narządów ruchu.
Stowarzyszenie Służby Ratownicze otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł na zadanie pn.
„Aby pomagać nie trzeba być dużym”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy.
Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin „Warto pomagać” otrzymała w roku
2016 środki na realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych w łącznej
kwocie 14.500 zł.
MOPS wydatkował kwotę 5.004,72 zł, która pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na
zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852– Pomoc społeczna
Zrealizowano wydatki w kwocie 33.452.296,12 zł.

Domy pomocy społecznej Rozdział 85202
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 970.644 zł, z czego w 2016 r. opłacono pobyt 40 osób,
udzielając im 408 świadczeń na kwotę 968.297,69 zł, przy czym za świadczenie przyjmuje
się 1 miesiąc pobytu podopiecznego w placówce.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy zapłacił za pobyt mieszkańców miasta w
Domach Pomocy Społecznej kwotę 935.951,39 zł, jednak odpłatność rodzin z tego tytułu,
wynikająca z ustawowych obowiązków wyniosła 108.569,22 zł, co stanowi ok. 12 % ogółu
poniesionych na ten cel kosztów. Podopieczny ponosi odpłatność w wysokości 70 %
osiąganych dochodów miesięcznych. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS w 2016 r.
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wynosił od 2.505,89 zł do 3.460 zł. Różnice w wysokości opłat za pobyt wynikają ze
zróżnicowania typów domu.
W roku 2016 poniesione zostały również opłaty za pobyt 9 osób bezdomnych z terenu
Oleśnicy przebywających w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 32.346,30 zł.

Ośrodki wsparcia Rozdział 85203
Wykonano wydatki w kwocie 1.077.702,59 zł.
Do ośrodków wsparcia należy:

Stołówka MOPS przy ul. Bocka.
Na jej funkcjonowanie w roku 2016 przewidziano budżet w wysokości 334.012 zł, a
wykonano 298.339,95 zł co stanowi 89,32%.
Środki finansowe wykorzystano na:
- płace z pochodnymi – 182.310,77 zł,
- wyżywienie (wsad do kotła) – 16.465,33 zł,
- wydatki rzeczowe ( energia, woda, gaz, czynsz, podatki, materiały i inne) – 53.657,17 zł.
Z działającej przy MOPS stołówki skorzystało 213 osób, przy zatrudnieniu obsługi na 4,50
etatu przeliczeniowego. Koszt obiadu dla osób najuboższych wynosi 4,50 zł za pełny posiłek.
Odpłatność ponoszą osoby posiadające dochody powyżej 150% kryterium dochodowego z
ustawy o pomocy społecznej korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we
Wrocławiu w 2016 roku wraz z dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa na dodatkowe
zadania wyniosła 779.368,00 zł, w tym:
646.272,00 zł – na realizację bieżących zadań zgodnie z planem budżetowym jednostki;
84.096,00 zł – podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika w ŚDS;
16.000,00 zł – inwestycja budowlana polegająca na modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, w tym wymiana kotła gazowego;
33.000,00 zł – remont pomoszczeń piwnicznych.
Wykonanie zadań ukształtowało się na poziomie 100 % w kwocie 779.362,64 zł.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje jako
odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej oraz jako samorządowa jednostka
organizacyjna Miasta Oleśnica. Od 01.12.2015 r. zostały uruchomione dodatkowe miejsca dla
uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej 3 w Oleśnicy.
ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 48 osób pełnoletnich z zaburzeniami
psychicznymi, w tym: przewlekle psychicznie chorych (typ domu A) oraz upośledzonych
umysłowo (typ domu B). Uczestnicy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji
administracyjnych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydawanych przez
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza Miasta
Oleśnica.
Podstawowym zadaniem Domu jest prowadzenie z uczestnikami treningów samoobsługi i
treningów umiejętności społecznych w celu poprawy ich ogólnego funkcjonowania w życiu
społecznym. Uczestnicy nabywali różne umiejętności społeczne poprzez własną pracę w
organizowanych dla nich zajęciach: kulinarnych, plastycznych, teatralno-muzycznych,
komputerowo – dziennikarskich, rewalidacyjnych, czytelniczych, sportowo – rekreacyjnych.
Ponadto brali udział w zajęciach pedagogicznych i psychologicznych, w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych (kino, tatr, filharmonia wrocławska, wycieczki krajoznawcze,
galerie, kiermasze, konkursy i wystawy, przedstawienia okolicznościowe).
Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudniał 13 pracowników na umowę o pracę, co w
przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,50 etatów. Na pełnym etacie pracowało sześć osób,
na 0,75 etatu cztery osób, na 0,5 etatu trzy osoby. Umowy cywilno-prawne zawarte były z
trzema osobami. Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane wykształcenie i przygotowanie
zawodowe do pełnienia obowiązków na swoich stanowiskach pracy.

Rodziny zastępcze Rozdział 85204
W rozdziale tym na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej
zaplanowano kwotę 282.103,00 zł a wykonano 282.102,71 zł.
Ogółem w pieczy zastępczej na dzień 31-12-2016 przebywało 52 dzieci pochodzących z
miasta Oleśnicy z czego:
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych jest 13 dzieci,
- w rodzinach zastępczych jest 34 dzieci,
- w rodzinnych domach dziecka jest 5 dzieci.
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Koszty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci procentowo gmina miejsca pochodzenia
dziecka według czasu pobytu.
W pierwszym roku gmina miejsca pochodzenia dziecka płaci 10% wydatków za opiekę i
wychowanie dziecka natomiast w drugim roku 30%. Pełny koszt pobytu dziecka w rodzinie
kształtuje się miesięcznie

od 660 zł do 1.000 zł. Dodatkowo 200 zł za dziecko

niepełnosprawne. Natomiast koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
wynosił miesięcznie 3.433,44 zł. W Rodzinnym Domu Dziecka opłata stała 1.000 zł jeżeli
jest dziecko niepełnosprawne plus 200,00 zł. Dodatkowo część wynagrodzenia dla osoby
prowadzącej dom i wynagrodzenie dla osoby do pomocy przy pracach gospodarczych oraz
refundacja części kosztów utrzymania domu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozdział 85205
Wykonano wydatki w kwocie 11.620 zł. W ramach powyższych działań były prowadzone
warsztaty informacyjno-edukacyjne dla rodzin zwłaszcza dla rodziców z tzw. grup ryzyka.

Wspieranie rodziny Rozdział 85206
Wykonano wydatki w kwocie 274.133,66 zł tj. 98,80 % w tym z dotacji celowej w ramach
programu osłonowego 45.916,00 zł.

Świadczenie wychowawcze Rozdział 85211
Wykonano wydatki w kwocie 13.962.994,81 zł z czego kwotę 13.707.519,90 zł wydatkowano
na wypłatę świadczeń 500+, a pozostałą kwotę na obsługę w/w zadania. Wypłacono 27.498
świadczeń dla około 3.300 dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212
Zaplanowano kwotę 9.126.000,00 zł w tym 15.000,00 zł jako zad. własne na obsługę
dłużników alimentacyjnych z której wydatkowano 5.387,40 zł. Wydatkowano:
- na zadania zlecone gminie (wypłata zasiłków wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny – 8.453.821,62 zł,
- ZUS od zasiłków – 398.610,67 zł,
- płace z pochodnymi i wydatki bieżące – 258.567,71 zł.
Z kwoty 8.453.821,62 zł w roku 2016 r. wydatkowano z przeznaczeniem na :
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1. zasiłki rodzinne – 1.791.750,00 zł – 16.181 świadczenia,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 811.914,43 – 5.954 świadczenia, w tym z tytułu :
a) urodzenia dziecka – 76.120,14 zł - 111 świadczeń,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 176.683,53 zł
– 462 świadczeń,
c) samotnego wychowywania dziecka – 168.150,59 zł – 897 świadczeń,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 108.082,10 zł – 1.106 świadczeń,
w tym:
1) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 10.946,94 zł,
– 134 świadczeń,
2) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia –
97.135,16 zł – 972 świadczeń,
e) rozpoczęcia roku szkolnego – 98.443,46 zł – 1.263 świadczenia,
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 19.537,76 zł –
81 świadczeń w tym:
1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła – 7.091 zł – 67 świadczeń,
2) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła – 12.446,76 zł – 203 świadczeń,
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 164.896,85 zł – 1.844 świadczeń.
Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami udzielono 22.137 świadczeń na kwotę 2.603.910,81zł.
3. zasiłki pielęgnacyjne - 1.643.832,00 zł - 10.744 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 1.387.964,00 zł – 1.071 świadczeń.
5.zasiłek dla opiekuna wraz odsetkami 162.931,00 zł - 314świadczeń
6.specjalne zasiłki opiekuńcze 210.124,00 zł – 406 świadczeń
Razem świadczenia opiekuńcze – 3.241.920,00zł – 12.221 świadczeń.
Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę
5.845.584,81 zł , realizując 34.671 świadczenia.
Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w roku 2016 udzielono na kwotę
264.000,00 zł, przyznając 264 świadczeń.
Na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 581.862,00 zł- 640 świadczeń.
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Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej budżetu Państwa oraz
liczba świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych w okresie sprawozdawczym
wyglądały następująco:
- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.599.796,00 zł – 4.104 świadczeń,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 243.930,56 zł
-dochody własne gmin z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego zwróconych przez
dłużników alimentacyjnych – 41.227,85 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej Rozdział 85213
Wykonano wydatki w kwocie 172.351,50 zł są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające z MOPS zasiłki stałe i świadczenia rodzinne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział
85214
Wydatkowano kwotę 187.227,02 zł.
- zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz częściowo zasiłki okresowe z budżetu gminy –
110.657,09 zł,
- zasiłki okresowe – objęto nimi 67 rodzin, udzielając 234 świadczeń na kwotę 71.652,59zł; z
kwoty tej 6.652,59 zł pochodziło z budżetu Miasta natomiast 65.000,00 zł, tj. 90,71 % z
budżetu Państwa,
- urządzenie pochówku dla 6 osób na kwotę 11.569,93 zł,

Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85215
Zrealizowano wydatki w kwocie 959.250,25 zł.
Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych odbywa się na podstawie następujących aktów
prawnych:
1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966
ze zm.).
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2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru
kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i
innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika
upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013r. poz.589).
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156 poz. 1817).
W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 865 decyzji, z tego 825 decyzji pozytywnych i
40 decyzji negatywnych.
Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 931.869,82 zł, a dodatki
otrzymało narastająco 594 rodzin.
Dodatki energetyczne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 385 decyzji, z tego 385
decyzji pozytywnych i 0 decyzji negatywnych.
Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła 26.844,43 zł, a dodatki
otrzymało narastająco 242 rodzin. Na obsługę związaną z dodatkami energetycznymi
wydatkowano 536 zł.

Zasiłki stałe Rozdział 85216
Wydatkowano kwotę 963.000 zł.
Zasiłki stałe dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - objęto
210 osób, przydzielając im 2.080 świadczeń, na kwotę 963.000 zł. Kwotę tę w 100 %
sfinansowano z dotacji.

Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219
Wydatkowano kwotę 2.546.000,25 zł.
Zaplanowano kwotę 2.722.948,00 zł z czego na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.924.298,07 zł
przeznaczeniem na :
- fundusz płac wraz z pochodnymi – 1.517.174,13 zł,
- pozostałe wydatki – 407.123,94 zł.
Działalność ośrodka zabezpieczało 18 pracowników socjalnych, dyrektor MOPS, główna
księgowa, księgowa, pracownik ds. płac, sekretarka, pracownik administracyjny, referent do
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spraw kadrowych, pracownik ds. projektów. Pracownik gospodarczy zatrudniony był na
umowę - zlecenie.

Natomiast na usługi opiekuńcze wydatkowano 514.968,18 zł.
W rozdziale 85219 finansowana jest działalność Punktu Opieki nad Chorym w Domu. W
punkcie zatrudnionych było 11 opiekunek domowych, które wykonywały prace
pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 135 osób.
Na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wydatkowano kwotę 86.443,00 zł i koszty z tym
związane 1.265,00 zł, z czego kwota 83.113,00 zł została pokryta z dotacji, a pozostała kwota
3.330,00 zł została wydatkowana ze środków własnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85228
Z zaplanowanej kwoty 14.355,00 zł wydatkowano 100% środków i całość kwoty została
pokryta z dotacji.

Pozostała działalność Rozdział 85295
Wydatkowano 367.875,81 zł, w tym na:
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z zaplanowanej dotacji
148.000 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 148.000 zł, co stanowi 100 % planu,
- dożywianie w ramach zadań własnych - z zaplanowanej kwoty 363.170 zł wykorzystano
101.443,67 zł,
W omawianym okresie z bezpłatnych obiadów w oleśnickich szkołach i przedszkolach
skorzystało 147 uczniów, którzy otrzymali 15.954 świadczeń na kwotę 97.872 zł z
bezpłatnych obiadów w stołówce MOPS skorzystało 183 osoby, którym udzielono 24.486
świadczeń za kwotę 115.012 zł.
Z zaplanowanych 21.004 zł z przeznaczeniem na pomoc dla organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta na rzecz mieszkańców w okresie sprawozdawczym
wykorzystano kwotę 8.496,35 zł.
Na realizację zadań związanych z Oleśnicką Kartą Dużej Rodziny w okresie
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.736,79 zł.
Na realizację programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 781 zł.
Na realizację programu ogrzewalnia dla bezdomnych wydatkowano kwotę 28.500 zł.
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Na realizację programu Seniorzy z zaplanowanej kwoty 13.450 zł wydatkowano kwotę
11.718 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 r. zapłacono fakturę firmie DEMIURG Sp. z
o.o., Sp. Komandytowa za wykonanie dokumentacji projektowej wg umowy ZP/PN/14/2015
dla inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola
publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną" na
kwotę 156.749,99 zł (94.999,98 zł + 61.750,01 zł).
Zapłacono za wykonanie ekspertyzy przyrodniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 2 firmie
LOXIA Katarzyna Jasnosz na podstawie zlecenia za kwotę 1.476,00 zł.
Zapłacono fakturę za sporządzenie opinii określającej stopień zużycia technicznego budynku
byłego Zespołu Szkół Medycznych w Oleśnicy na kwotę 490,00 zł.
Zapłacono fakturę za akt notarialny Rep. A nr 4879/2016 oraz Wypis z aktu notarialnego Rep.
A nr 4880-4881/2016 kwotę - 290,28 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 2.549.006,27 zł (łącznie z
wydatkami niewygasającymi).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobki Rozdział 85305
Wydatkowano kwotę 431.470,19 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków.
Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Oleśnicy utworzonego 1 września 2016r.
zaplanowano środki w wysokości 184.256,00 zł.
Wykonanie planu za rok 2016 – 143.554,01 tj. 78%, z tego:


Wydatki płacowe – plan 130.328 zł
- wykonanie planu – 109.738,20 zł tj. 84%,



Fundusz socjalny – plan 3.603,00 zł
- wykonanie planu – 3.603,67zł tj. 100 %,



Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – plan 50.325,00
zł, - wykonanie planu – 30.212,14 tj. 60 %,

Na koniec roku 2016 r. było zatrudnionych 12 osób. Średnio miesięcznie 9 w przeliczeniu na
pełny etat, w tym;
 Dyrektor – zatrudniony na ¼ etatu,
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 Opiekunki dziecięce – 5 osób pełny etat,
 Pielęgniarka – 1 osoba – pełny etat
 Pracownicy administracja – 2 osoby, zatrudnione na ¼ etatu każda.
 Konserwator – zatrudniony na ¼ etatu,
 Robotnik do pracy lekkiej – 2 osoby – zatrudnione na pełny etat.
W placówce są utworzone 2 oddziały dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat,:
Do żłobka zapisanych jest 50 dzieci.

Kluby dziecięce Rozdział 85306
Wydatkowano kwotę 62.846,87 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych klubów
dziecięcych.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rozdział 85311
Wydatkowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu
Oleśnickiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zrealizowano wydatki w wysokości 1.318.334,38 zł.

Świetlice szkolne Rozdział 85401
Świetlice szkolne dla uczniów funkcjonują w 5 szkołach podstawowych.
Zrealizowano wydatki w wysokości 661.841,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki rzeczowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozdział 85404
Zrealizowano wydatki w wysokości 1.155,94 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla
nauczycieli pracujących z dziećmi posiadających opinie z poradni o WWR.
Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 85415
Zrealizowano wydatki w wysokości 62.650 zł. Na stypendia za osiągnięcia w nauce
przeznaczono 58.650 zł. Stypendium Jana Pawła II przyznano dwóm osobom – wypłacono
4.000 zł. W zakresie realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna 2016” zebrano
wnioski dyrektorów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
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gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i udzielono pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów w kwocie 5.332,48 zł.
Wykonano wydatki na stypendia socjalne w kwocie 126.884,57 zł tj.100 % w tym z dotacji
celowej 80.266,00 zł.
Na rok szkolny 2015/2016 złożono 177 wniosków, stypendia przyznano 147 uczniom.
Wnioski na zasiłki szkolne złożyły 3 osoby, otrzymały 2.
Na rok szkolny 2016/2017 złożono 172 wnioski, stypendia przyznano 169 uczniom.

Pozostała działalność Rozdział 85495
Zrealizowano wydatki w kwocie 460.469,88 zł.
Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia dwóm animatorom sportu – boisko „ORLIK”
w kwocie 12.237,77 zł, dowóz dzieci na basen kosztował 32.400 zł, zwrot kosztów dowozu
dziecka niepełnosprawnego do szkoły wyniósł 7.200 zł, usługa zorganizowania zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w wakacje przez OKR ATOL kosztowała 133.800
zł.
Na wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz działalność
edukacyjną przeznaczono dotacje w wysokości 121.466.26 zł
W ramach realizowanych zadań publicznych zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla
dzieci i młodzieży oraz prowadzono działalność edukacyjną kształtującą postawę
obywatelską.
Zadanie pn.: „Zorganizowanie na terenie miasta Oleśnicy ferii zimowych dla dzieci i
młodzieży” zostało zrealizowane przez następujące organizacje: Stowarzyszenie Sympatyków
Szkoły Podstawowej nr 4 otrzymało dotację w kwocie 5.000 zł, Wojskowy Klub Sportowy
Oleśniczanka otrzymał dotację w wysokości 2.500 zł, Miejski Klub Pływacki ATOL otrzymał
dotację w kwocie 1.600 zł, Oleśnicki Klub Hokejowy otrzymał dotację w wysokości 4.500 zł,
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Ks. Infułata Sudoła otrzymał dotację w kwocie 4.050
zł, Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał dotację w wysokości 1.000 zł oraz 6.000 zł na
prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i
młodzieży, Akademia Piłkarska Oleśnica otrzymała dotację w wysokości 3.060 zł na ferie w
mieście i 3.000 zł na wypoczynek poza miastem, Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego
otrzymała dotację w kwocie 3.740 zł, Klub Sportowy HIKARI otrzymał środki w wysokości
3.400,00 zł, Fundacja Św. Jana Apostoła i Ewangelisty otrzymała dotację w kwocie 2.448 zł,
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Stowarzyszenie Piłki Ręcznej otrzymało dotację w kwocie 3.840 zł, Rzymsko-Katolicka
Parafia NMP Matki Miłosierdzia otrzymała dotację w wysokości 5.650 zł, MKS Pogoń Sp. z
o.o. otrzymała dotację w kwocie 1.300 zł, Klub Sportowy Judo Tigers otrzymał
dofinansowanie w kwocie 1.100 zł.
Na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Akademia Piłkarska
Oleśnica otrzymała dotację w wysokości 3.500 zł na zajęcia sportowe w mieście oraz 4.000 zł
na zorganizowanie piłkarskiego obozu, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr
4 otrzymało dotację w wysokości 5.000 na półkolonię w mieście oraz 4.000 zł na
zorganizowanie kolonii, Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka otrzymał dofinansowanie w
wysokości 2.600

zł

na

zorganizowanie

obozu

lekkoatletycznego,

Stowarzyszenie

Samodzielna Inicjatywa Młodzieży otrzymało dotację w kwocie 3.500 zł na półkolonię w
mieście, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty otrzymała dotację
w kwocie 4.955,40 zł a Parafia p.w. NMP Matki Miłosierdzia dotację w kwocie 8.000,00 zł,
Klub Sportowy Judo Tigers otrzymał dofinansowanie do obozów w kwocie 2.749,89 zł,
Fundacja Jana Apostoła i Ewangelisty otrzymała dotację w kwocie 3.625 zł, Klub Sportowy
Hikari otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.200 zł, Oleśnicka Fundacja Rozwoju
Sportowego otrzymała środki w wysokości 3.900 zł, Oleśnicki Klub Hokejowy otrzymał
dotację w wysokości 2.403,37 zł, Żeńska Akademia Piłkarska otrzymała dofinansowanie w
wysokości 4.000 zł, Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał dofinansowanie do obozu w
wysokości 6.544,60 zł, Miejski Klub Pływacki Atol otrzymał dotację w wysokości 2.450 zł
oraz Stowarzyszenie Piłki Ręcznej na realizację dwóch obozów kwotę 2.850 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zrealizowano wydatki w kwocie 11.747.348,03 zł.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001
Wykonano wydatki w kwocie 3.653.395,48 zł.

Eksploatacja kanalizacji deszczowej
W roku 2016 poniesiono wydatek wiązany z nadzorem nad czyszczeniem kolektora
deszczowego przy ul. Kilińskiego wykonywany przez Wawrzyńca Paprzyckiego w ramach
umowy nr RB/1/PN/2016 za kwotę 1.000 zł.
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Poniesiono również wydatek wiązany z nadzorem nad wykonaniem studni rewizyjnej
kanalizacji deszczowej na działce nr 11.2/1 obręb Oleśnica wykonywany przez Wawrzyńca
Paprzyckiego w ramach umowy nr AB-SI.7013.25.2.2016 za kwotę 1.000 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 2.000,00 zł.
Składki zus do wyżej wymienionych zleceń wyniosły 343,80 zł

W 2016 r. poniesiono wydatek związany z czyszczeniem kanału deszczowego ul. Kazimierza
Wielkiego + wymiana włazu D400 wykonana przez MGK Sp . z o.o. na podstawie zlecenia
na kwotę 3.176,79 zł.
Zapłacono za roboty budowlane polegające na odbudowie ściany oporowej osadnika
na kanale deszczowym przy ul. Kilińskiego 4-4d wykonane przez firmę FTS Artur Grzyb na
podstawie umowy nr RB/010/2016 na kwotę 16.050,50 zł.
Zapłacono za naprawę wpustu ulicznego rondo ul. Wojska Polskiego firmie
"BIOBUD" Jerzy Schabikowski na podstawie zlecenia na kwotę 861,00 zł.
Zapłacono za wykonanie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej na działce nr 11.2/1
obręb Oleśnica firmie Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej HORN Andrzej Horn na
podstawie umowy AB-SI.7013.25.1.2016 na kwotę 15.262,50 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatek na czyszczenie kanału deszczowego przy ul. Kilińskiego 4-4d
w Oleśnicy wykonane przez firmę FTS Artur Grzyb na podstawie umowy nr RB/9/2016 na
kwotę 30.789,02 zł.
Zapłacono za czyszczenie kanału deszczowego przy ul. Kilińskiego wykonane przez firmę
FTS Artur Grzyb na podstawie umowy nr RB/1/2016 na kwotę 49.999,50 zł.
Zapłacono za czyszczenie kanalizacji

deszczowej łącznika ul. Wojska Polskiego -

Sikorskiego sprzętem specjalistycznym WUKO wykonane na podstawie rachunku przez
MGK Sp. z o.o. na kwotę 541,66 zł.
Po postępowaniu przetargowym w trybie z wolnej reki zapłacono za odbiór i oczyszczanie
wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy firmie MGK Sp. z o.o. na postawie
umowy ZP/ZWR/13/2016 na kwotę 135.000,00 zł.

Prace projektowe:
W 2016 r. zakończono zadania polegające na opracowaniu przez firmę ,HAL-SAN” Zakład
Projektowy, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4E/3 trzech projektów: zadanie nr 1
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pn.: „Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych pomiędzy ulicami Wielkopolną –
W. Rutkiewicz – Kusocińskiego – Diamentową w Oleśnicy wraz z koncepcją drogi
z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, zadanie nr 2 pn.: „Sporządzenie projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z oświetleniem drogowym w ul. W. Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od
ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy” i zadanie nr 3 pn.: „Sporządzenie projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej w ul. Łasaka
na odcinku od ul. Malinowskiego do granicy z działką nr 21.110 przed ul. Psujka w Oleśnicy”
wg umowy nr ZP/PN/11/2015 z dnia 27.08.2015r., Aneks nr 1/2016 z dnia 29.01.2016 r.,
Aneks nr 2/2016 z dnia 27.08.2016r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie dok. projektowej dla zadań
1,2,3 w kwocie: 69.126,00 zł (32.275,20 + 28.782,00 + 8.068,80).
Wydatek za materiały przygotowawcze dla zadania pn.: „Projekt połączenia sieci
wodociągowej w ul. Dobroszyckiej z ul. Jarzynową” w kwocie brutto: 2.200,00 zł.
Zapłata za projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej na odcinku od ul.
Modrej do ul. Pogodnej w Oleśnicy na podstawie umowy nr PR/04/2015 wykonany przez
„DRO-INSTAL” Pracownia Projektowania i nadzoru w kwocie: 12.656,70 zł.
Opłata za dokumentacje projektową połączenia sieci wodociągowej w ul. Dobroszyckiej z ul.
Jarzynową wykonaną przez firmę Zakład Projektowy "HAL-SAN" Zbigniew Halski wg
umowy PR/01/2016 na kwotę 7.640,00 zł.
Wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej

do

posesji nr 11 ul. Wiejska wykonaną przez firmę Zakład Projektowy "HAL-SAN" Zbigniew
Halski wg umowy PR/05/2016 na kwotę 11.439,00 zł.
Wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków w ul.
Kusocińskiego oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Walasiewicz - Olson
wraz z włączeniem wody do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Malinowskiego wykonaną
przez Zakład Projektowy "HAL-SAN" Zbigniew Halski wg umowy nr PR/05/2015 na kwotę
30.750,00 zł.
Łączenie wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej jw. : 133.811,70 zł
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ul. Modra i łącznik Akacjowa - Wrocławska
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w ul. Modrej w Oleśnicy z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul.
Słonecznikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrą do węzła wodociągowego w
skrzyżowaniu z ul. Pogodną w Oleśnicy” przez firmę Energy Investors Group S.A. wg
umowy ZP/PN/7/2016 na kwotę 271.308,42 zł.
Charakterystyka inwestycji na ul. Modrej:
- kanalizacja sanitarna fi 200 mm kamionka długość 71,05 m.;
- przyłącza sanitarne fi 160 mm kamionka długość 28,18 m, 6 szt.;
- sieć wodociągowa fi 125 mm długość 120,99 m.;
- przyłącza wodociągowe fi 40 mm długość 30,81 m, 6 szt.;
- hydrant - 1 szt.;
Charakterystyka inwestycji łącznik Akacjowa - Wrocławska:
- kanalizacja sanitarna fi 250 mm kamionka długość 88,06 m.;
- przyłącza sanitarne fi 200 mm kamionka długość 33,41 m, 7 szt.;
- sieć wodociągowa fi 125 mm długość 144,92 m.;
- przyłącza wodociągowe fi 32 mm długość 44,95 m, 8 szt.;
- hydrant - 1 szt.;
Dodatkowo poniesiono wydatki na:
- wydatek na roboty dodatkowe ul. Modra - przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Słonecznikowej za kwotę 1.903,13 zł.
- wydatek za wykonanie zabezpieczających prac archeolog. zleconych

Pracowni

Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Edward Drużyłowski wg umowy nr ZP/PN/7/3/2016
na kwotę 8.600,00 zł (2.000,00 + 4.600,00 + 2.000,00) – ul. Modra;
- wydatek za wykonanie zabezpieczających prac archeolog. zleconych

Pracowni

Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Edward Drużyłowski wg umowy nr ZP/PN/7/4/2016
na kwotę 6.600 zł (2.000,00 + 2.000,00 + 2.600,00) – łącznik Akacjowa - Wrocławska;
- wydatek za usługę geodezyjna i kartograficzna wykonaną przez AROD

Usługi

Inżynieryjne i Informatyczne Arkadiusz Domagała wg umowy nr ZP/PN/7/2/2016 na kwotę
8.600,00 zł (3.000,00 + 5.600,00) – ul. Modra;
Wydatek za usługę geodezyjna i kartograficzna wykonaną przez AROD Usługi Inżynieryjne
i Informatyczne Arkadiusz Domagała wg umowy nr ZP/PN/7/6/2016 na kwotę 9.400,00 zł
(3.500,00 + 5.900,00) – łącznik Akacjowa- Wrocławska;
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- wydatek na nadzór inwestorski realizowany przez Wawrzyńca Paprzyckiego wg umowy nr
ZP/PN/7/1/2016 na kwotę 3.750,08 zł ( 3.200,00 + zus 550,08);
Ponadto poniesiono w ww. inwestycji wydatki:
- wydatek na roboty budowlane związane z przebudową kolizji wodociągu z kanałem
sanitarnym w łączniku Akacjowa – Wrocławska zgodnie z umową nr RB/6/2016 wykonane
przez Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o. o.
za kwotę 6.083,27 zł.
- opłata za urządzenia wbudowane w drogę na rzecz Urzędu Gminy Oleśnica na kwotę
186,95 zł (293,77 – 106,82).
- opłata za dziennik budowy – 20,00 zł;
Wydatki finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy.
Łączenie wydatki dla inwestycji jw. : 316.451,90 zł.

Ul. Wiejska
Wydatek za odtworzenie istniejącego odprowadzenia ścieków przed wykonaniem drogi w
sięgaczu ul. Wiejskiej z posesji nr 78 z włączeniem do nowo wybudowanej kanalizacji
sanitarnej w Oleśnicy zrealizowana przez firmę Transportowo – Sprzętową Grzyb Artur w
kwocie: 7.000,00 zł.
Wydatek za pełnienie nadzoru inwestorskiego - Wawrzyńca Paprzyckiego dla zadania pn.
„Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i oświetleniem
drogowym, kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową w sięgaczu ul. Wiejskiej oraz ul.
Kosynierów w Oleśnicy” wg umowy nr ZP/PN/13/1/2015 w kwocie: 6.192,32 zł (5.284,00 +
zus kwota 908,32).
Dziennik budowy – 10,00 zł
Wydatki finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy.
Łączenie wydatki dla inwestycji jw. : 13.202,32 zł.

Ul. Dobroszycka i łącznik ul. Trzebnickiej
Po podstawie postępowania w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dobroszyckiej i łączniku ul. Trzebnickiej”
wybrano firmę Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska, która na postawie
umowy nr ZP/PN/9/2016 wykonała roboty budowlane za kwotę 1.177.432,74 zł
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Poniesiono wydatek na roboty dodatkowe w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Dobroszyckiej i łączniku do ul. Trzebnickiej wykonane przez firmę
Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska, która na postawie umowy nr
ZP/ZWR/21/2016 na kwotę 157.201,69 zł.
Charakterystyka wykonanych robót budowlanych:
- kolektor sanitarny kamionka fi 200 mm długość 975,3 m;
- przyłącza sanitarne kamionka fi 160 mm dlugość 32,63 m;
- sieć wodociągowa PE-HD fi 160 mm długość 1151,83 m;
- sieć wodociągowa PE-HD fi 110 mm długość 41,78 m;
- sieć wodociągowa PE-HD fi 90 mm długość 22,42 m;
- sieć wodociągowa PE-HD fi 63 mm długość 57,99 m;
Ponadto poniesiono następujące wydatki:
1. Wydatek za usługę geodezyjną i kartograficzną :
- wg umowy ZP/PN/9/6/2016 wykonanej przez firmę AROD

Usługi Inżynieryjne i

Informatyczne Arkadiusz Domagała za kwotę 11.200,00 zł (4.200 + 7.000) - ul. Trzebnicka,
-wg umowy ZP/PN/9/7/2016 wykonanej przez firmę AROD

Usługi Inżynieryjne i

Informatyczne Arkadiusz Domagała za kwotę 22.500,00 zł (7.500 + 15.000). – ul.
Dobroszycka.
2. Wydatek za nadzór archeologiczny zleconych Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej
mgr Edward Drużyłowski wg umowy nr ZP/PN/9/3/2016 za kwotę 26.000,00 zł (6.000 +
6.000 + 14.000).
3. Wydatek na nadzór inwestorski realizowany przez Wawrzyńca Paprzyckiego wg umowy nr
ZP/PN/9/1/2016 na kwotę 11.133,05 zł (9.500,00 + zus 1633,05).
4. Poniesiono opłatę z tytułu użyczenia gruntu pod budowę wodociągu w kwocie 10.000,00
zł.
5. Poniesiono opłatę z tytułu użyczenia gruntu pod budowę kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej – Józef Kaczała w kwocie 13.000,00 zł.
Poniesiono wydatek na rejestracje dzienników budów łącznie w kwocie 20,00 zł
Wydatki finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy.
Łączenie wydatki dla inwestycji jw. : 1.428.487,48 zł.
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Uzbrojenie terenów w sieć wod.-kan. z przeznaczeniem dla Oleśnickiej strefy
aktywności gospodarczej
W 2016 r. wykonano dokumentacje projektową dla zadania pn.: „Linia kablowa przyłącza do
przepompowni Ścieków – Wądoły w Oleśnicy” przez Franciszka Hrehorowicza za kwotę:
12.740,00 zł.
Wykonano inwentaryzację geodezyjną pn.: „Pomiar kabla elektroenergetycznego NN
zasilającego przepompownie ścieków usytuowaną na terenie działki nr 1/1 AM86 obręb
Wądoły” wykonaną przez firmę AROD Usługi Inżynieryjne i Informatyczne Arkadiusz
Domagała za kwotę: 700,00 zł.
Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TD S.A. – plac budowy ul. B. Krzywoustego
dz. Nr 15/3 AM 40 w kwocie: 580,81 zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę GAZOPROJEKT S.A. która na
postawie umowy nr ZP/PN/1/2016 sporządziła dokumentacje projektową dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Trakcyjnej dz. Nr 42.8/7 i 42.20/3 do
działek 27.10, 28.2/1, 40.15/3 i 40.15/1 oraz drogi o nawierzchni utwardzonej działka nr
40.15/2 wraz z kanalizacją deszczową w strefie aktywności gospodarczej w Oleśnicy” za
kwotę 94.218,00 zł (48.993,36 + 37.687,20 + 7.537,44).
Poniesiono opłatę za zarejestrowanie dziennika budowy dla zadania pn.: " Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Trakcyjnej do strefy aktywności gospodarczej oraz
drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w Oleśnicy." na kwotę 10,00
zł .
Poniesiono opłatę za pełny wypis z rejestru gruntów działki nr 123 AM 21 ; nr 80 AM na
kwotę 100,00 zł.
Poniesiono opłatę za Wykonanie wyceny działek niezabudowanych położonych w strefie
aktywności gospodarczej o numerach 15/2 AM-40, 15/4 AM-40, 15/5 AM-40 wraz z
operatami szacunkowymi na kwotę 1.050,00 zł.
Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu sieci wodociągowej w ul.
Trakcyjnej dla potrzeb budowy sieci wodociągowej do strefy aktywności gospodarczej na
podstawie zlecenia przez firmę FTS Artur Grzyb wg umowy RB/18/2016 na kwotę 40.000,83
zł. Poniesiono opłaty za energie elektryczną i usługi dystrybucji licznik 90721575 zasilające
przepompownie ścieków w WSSE za okres od 1.2016 do 12.2016 r w kwocie 530,74 zł
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 149.930,38 zł.
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Gospodarka odpadami Rozdział 90002
Zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 4.403.997,50 zł.
1) Wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych oraz
utworzeniem i utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.
Moniuszki w Oleśnicy w roku 2016 wyniosły 1.980.000 zł.
2) Wydatki związane z unieszkodliwianiem, odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych w roku 2016 wyniosły 2.215.118,27 zł .
3) Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi
wyniosły:
a) wynagrodzenia i pochodne 173.283,53 zł,
b) zakup usług pozostałych 16.143,74 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia 9.934,09 zł,
e) koszty postępowań egzekucyjnych 3.335,87 zł.
Razem wydatki administracyjne wyniosły 202.697,23

Razem wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły
4.397.815,50 zł (plan 4.427.878 zł).
Plan dochodów na rok 2016 wynosił 4.326.957 zł, a jego wykonanie (wraz z § 0690 i 0910)
3.986.386,87 zł. Deficyt wyniósł – 411.428,63 zł.

Środki w wysokości 6.182 zł wydatkowano na utylizację azbestu (wydatki niefinansowane z
opłaty GOK)

Oczyszczanie miast i wsi Rozdział 90003
Wykonanie wydatków wyniosło 441.386,16 zł
Miasto Oleśnica na sprzątanie i zmywanie ulic gminnych na terenie miasta Oleśnica
przeznaczyło kwotę 434.203,20 zł. Zadanie zostało przekazanie Miejskiej Gospodarce
Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych
w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących oczyszczania ulic i placów. Usługi
wykonywane były na podstawie harmonogramu prac. Zakresem umów objęte były wszystkie
ulice gminne o utwardzonej nawierzchni bitumicznej.
W związku z przeprowadzoną „Akcją Sprzątanie Świata” została przeznaczona kwota w
wysokości 2.269,62 zł na zakup worków na śmieci i rękawic dla uczniów szkół i
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podopiecznych przedszkoli, jak również wydatkowano kwotę 2.695,14 zł na odbiór i transport
odpadów zebranych podczas akcji.
Zapewnienie zaplecza sanitarnego w dniu 1 listopada na cmentarzach poprzez wynajęcie
20 szt. toalet typu TOI TOI to koszt 2.218,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział 90004
Wykonanie wydatków wyniosło 1.087.716,46 zł.
Na zakup urządzeń komunalnych wydatkowano kwotę rzędu 55.518,40 zł. Za powyższą
kwotę zakupiono kwietniki, kosze na śmieci i ławki, worki na psie nieczystości, materiały do
konserwacji oraz naprawy urządzeń komunalnych, środki ochrony i pielęgnacji roślin, jak
również grys dekoracyjny. Na transport zakupionych urządzeń przeznaczono kwotę 3.097,70
zł.
Na realizację zadania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono pojemniki
na psie nieczystości za kwotę 26.229,75 zł. Na transport zakupionych pojemników
przeznaczono 738,00 zł, na ich montaż na terenach zielonych 4.557,15 zł. Na kampanię
edukacyjną w ramach realizowanego zadania przeznaczono 5.166,00 zł.
Przygotowanie fontann znajdujących się przy ul. 3 Maja, pl. Zwycięstwa i w Parku Henryka
Sienkiewicza do okresu letniego, ich konserwacja oraz przygotowanie do okresu jesiennozimowego to koszt w wysokości 35.806,97 zł. W podanej kwocie mieszczą się również
wykonanie prac elektrycznych i napraw w fontannie na pl. Zwycięstwa, fontanny w Parku
Henryka Sienkiewicza, czyszczenie i malowanie fontanny przy ul. 3 Maja oraz wodopoju na
Rynku, uruchomienie i naprawa fontanny pływającej w Parku nad Stawami. Opłaty za
dostawę energii i wody to 22.359,71 zł, natomiast za odprowadzanie ścieków 3.197,38 zł.
W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na konserwację zieleni oraz
utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Wszystkie usługi wykonywane były na
podstawie zakresu rzeczowego prac, który stanowi integralną część umowy. Prace
obejmowały zamiatanie chodników i dróg asfaltowych w parkach, skwerkach i placach,
opróżnianie pojemników na odpady, wycinka drzew, formowanie koron drzew, koszenie
terenów zielonych, obsadzanie i pielęgnacja rabatek kwiatowych, grabienie liści w parkach,
usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta Oleśnicy oraz utrzymanie porządku w czasie akcji
zimowej. Usługi te zostały zrealizowane na kwotę 720.926,15 zł.
Na prace związane z zielenią miejską i utrzymaniem czystości w mieście, które nie zostały
objęte umową na konserwację zieleni, wydatkowano 39.419,29 zł. Kwotę przeznaczono na
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wymiana grysu i kory ozdobnej na rabatach kwiatowych, wykonanie operatów
dendrologicznych w sprawie zabiegów sanitarno-ochronnych drzew, frezowane pni drzew,
przygotowanie trenów pod nasadzenia kwiatowe, montaż i demontaż po sezonie pompy
wodnej fontanny na terenie Parku nad Stawami, konserwacja urządzeń komunalnych,
ustawienie gazonów kwiatowych na Rynku i pl. Zwycięstwa, jak również na odkomarzanie
terenów zielonych. Za kwotę 17.097,00 zł zostały pomalowane i naprawione urządzenia
komunalne na terenach zieleni miejskiej. Na wykonanie inwentaryzacji drzew na terenach
Natury 2000 zapłacono 4.000,00 zł. Za kwotę 1.242,00 zł została zakupiona polisa
ubezpieczeniowa obejmująca szkody spowodowane w szczególności przez zieleń rosnącą na
terenie zieleni miejskiej w mieście Oleśnica, w tym spadające lub leżące drzewa i konary
drzew. Za kwotę 67.535,00 zł dokonano zakupu wraz z dostawą do Oleśnicy materiału
roślinnego (m. in. 85 drzew, 540 sztuk krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach
zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym niezbędnym przy sadzeniu drzew i
krzewów.

Uzupełnienie eksploatacyjne nawierzchni ścieżek żwirowych, dodatkowe odwodnienia,
drenaże
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.: „Wykonanie drenażu odwadniającego placu
zabaw na terenach zielonych działka nr 46.5, obręb Oleśnica” przez firmę FTS Artur Grzyb
na podstawie umowy nr AB-SI.7013.24.1.2016 na kwotę 27.000,00 zł.
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balustrady stalowej kładki
betonowej przy ul. Ogrodowej w Oleśnicy przez firmę Firma Usługowo-Handlowa
HYDROTECH za kwotę 2.730,98 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 29.730,98 zł.

Koncepcja przebudowy placu Zwycięstwa i placu Staszica
W 2016 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 253/VII/2016
przeprowadzono otwarty studialny konkurs na twórcze prace projektowe pn.”Koncepcja
architektoniczno-urbanistyczna rewaloryzacji placu Zwycięstwa w Oleśnicy.
Wartość konkursu nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.
Prowadzone postępowanie było wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów projektowych przedstawiając 10 prac konkursowych.
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Zgodnie z regulaminem konkursu ustalono następujące wysokości nagród pieniężnych:
I nagroda

– 8000 zł;

II nagroda

– 6000 zł;

I wyróżnienie – 3000 zł;
II wyróżnienie – 3000 zł;
Sąd Konkursowy, zgodnie z regulaminem konkursu przyznał I i II nagrodę oraz I i II
wyróżnienie:
I nagroda dla pracy nr 30414/16, II nagroda dla pracy nr 30315/16, I wyróżnienie dla pracy nr
30437/16, II wyróżnienie dla pracy nr 30265/16. Łącznie wypłacono nagrodzonym
uczestnikom konkursu kwotę wysokości 20 000 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 20.000,00 zł.

Powołany siedmioosobowy skład Sądu Konkursowego obradował w składzie 5-cio
osobowym, dwóch członków nie stawiło się na obrady – nieobecność została
usprawiedliwiona.
Wynagrodzenia za pracę w Sądzie Konkursowym przyznano 3 Sędziom Konkursowym, po
300 zł każde. Nie przyznano wynagrodzeń dwóm nieobecnym Sędziom Konkursowym,
przewodniczący Sądu Konkursowego dobrowolnie zrezygnował z wynagrodzenia, jednym z
Sędziów Konkursowych był przedstawiciel zamawiającego (nie przyznano wynagrodzenia).
Łącznie wypłacono Sędziom Konkursowym kwotę wysokości 900 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 900,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Rozdział 90005
Kwotę 15.004,12 zł wydatkowano dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych
na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.
Ponadto na kwotę 6.022,50 zł zrealizowano akcję edukacyjną z zakresu ochrony powietrza.

Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013
Wydatkowano 180.144,79 zł.
W roku 2016 przyznano dofinansowanie na działalność zmierzającą do zapobiegania
bezdomności psów. Środki na ten cel, w wysokości 6.000,00 zł otrzymała Fundacja na rzecz
bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt „Oleśnickie Bidy”. W ramach zadania poszukiwano
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzą z terenu Oleśnicy, promowano adopcję w
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mediach oraz przygotowywano zwierzęta do adopcji poprzez wizyty w salonie dla zwierząt,
jak i u behawiorysty.
Za kwotę 11.906,60 zł zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów, której dostawa
kosztowała 2.580,04 zł. Kwota 107.740,04 zł została przeznaczona na realizację zadań takich
jak odławianie i transport oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Na zadanie związane ze
sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów wydatkowano kwotę 29.218,68 zł. Zapewnienie
opieki weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom oraz całodobowej opieki weterynaryjna dla
zwierząt rannych w wypadkach drogowych wyniosło 22.640,03 zł, a na udzielenie pomocy
dzikim zwierzętom wydano 59,40 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015
Wydatkowano 1.606.947,45 zł.

Energia elektryczna - oświetlenie drogowe
W 2016 poniesiono wydatek za sprzedaż energii elektrycznej rozliczenie końcowe za okres
rozliczeniowy dotyczący poprzedniego sprzedawcy energii elektrycznej ENEA Spółka
Akcyjna z siedzibą ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP: 777-00-20-640, Regon: 630139960
(umowa nr ZP/PN/19/Wydz. AB/SI, DG,OR*/2014 z dnia 21.10.2014 r. – obowiązywała
do 30.11.2015 r.) w kwocie 22.667,13 zł. (za miesiące sprzedaży 10/2015 r. i 11/2015 r.)
Nowy sprzedawca energii elektrycznej firma TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnickiej
60,

30 - 417

Kraków,

NIP

676-233-77-35,

REGON:

120378027

(umowa

nr ZP/PN/15/Wydz. AB/SI/2015 z dnia 27.10.2015 r. – obowiązuje od 01.12.2015 r. do
30.11.2016 r.) wydatkowana kwota 373.519,45 zł (wystawca w br. dostarczył faktury do
wykonania płatności za energię elektryczną za miesiące sprzedaży 12/2015, 01/2016,
02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016). Łączne wydatki za zakup energii elektrycznej
kwota 396.186,58 zł. W IV kwartale br przeprowadzono również nowe postępowanie
przetargowe na zakup energii elektrycznej. Nowym sprzedawcą energii elektrycznej w drodze
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została ponownie firma TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnickiej 60, 30 - 417 Kraków, NIP 676-233-77-35, REGON:
120378027 (umowa nr ZP/PN/17/Wydz. AB/SI/2016 z dnia 03.11.2016 r. – obowiązuje
od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. cena netto za energię elektryczną wynosi 0,1955 zł/kWh).
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Miasta Oleśnicy jest TAURON Dystrybucja
Spółka Akcyjna ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków - umowy na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej obowiązują na czas nieokreślony. Kwota wydatkowana na
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dystrybucję energii elektrycznej za miesiące sprzedaży 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016,
04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016 wynosi 557.958,27
zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 954.144,85 zł.

Konserwacja oświetlenia ulicznego
W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego
będącego na majątku Miasta Oleśnicy. Dokonano wymiany żarówek, bezpieczników,
dławików, czyszczenia kloszy oraz opraw oświetleniowych. Usługę wykonała Firma
Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3 w Oleśnicy.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 89.884,32 zł.

Konserwacja urządzeń - oświetlenie drogowe
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Oleśnicy jest
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. Operator
poprzez Terenowy Wydział Wykonawstwa w Oleśnicy TAURON Dystrybucja S.A., Oddział
we Wrocławiu US5 Rejon Wykonawstwa Sieci SN i Nn w Oleśnicy, ul. Energetyczna 1,
56-400 Oleśnica, wykonuje usługi konserwacyjne związane z utrzymaniem linii
energetycznych napowietrznych i kablowych oraz latarni oświetlenia drogowego i parkowego
w ciągłej sprawności. Właścicielem tych urządzeń oświetlenia drogowego jest TAURON
Dystrybucja S. A. Ilość opraw oświetleniowych własność TAURON Dystrybucja S. A.
od 01.08.2016 r. - 2433 szt. ( w tym: 411 szt. rtęciowych, 2016 szt. sodowych i 6 szt. LED),
długość linii oświetleniowej: 5,41 km linia napowietrzna i 61,297 km linia kablowa, tablice
oświetleniowe 40 szt. (w tym: w szafkach 10szt i w stacjach transformatorowych 30 szt.).
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 320.410,30 zł.

W 2016 roku zakupiono kurtyny i sople świetne za kwotę 3.365,28 zł. Na przeprowadzenie
dekoracji świątecznej miasta wydano 139.762,62 zł. Na kwotę złożyły się wydatki związane z
wypożyczeniem dekoracji świetlnej: choinki głównej – wysokość ok. 11 m, 3 sztuk stożków
świetlnych na ronda, aniołka, fontanny, bombki, 15 sztuk przewieszek nad ulice, 62 sztuk
elementów różnego rodzaju dekoracji latarniowych na Rynek, pl. Zwycięstwa, ronda i ulice
miasta, koszt ich dostawy, montażu i usług elektrycznych związanych podłączeniem oraz
demontażu dekoracji.
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Budowa oraz oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych
Wykonano przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Dąbrowskiego - działka
13 i 14 AM 65 za kwotę brutto: 108,63 zł.
Wykonano mapę do celów projektowych wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów
wykonane przez firmę Pomiary Geodezyjne Patryk Dłubakowski za kwotę brutto: 1.722,00 zł.
Wykonano dok. projektową budowy oświetlenia części małego stawu przy ul. Spacerowej
przez firmę Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3 w Oleśnicy na
podstawie umowy nr PR/02/2016 na kwotę 4.305,00 zł.
Zakupiono dziennik budowy do wykonania oświetlenia placu Fatimskiego za kwotę – 20,00
zł.
Wykonano roboty budowlane polegające na częściowym oświetleniu placu Fatimskiego w
Oleśnicy w zakresie montażu latarni oświetleniowych z ułożeniem kabla zasilającego oraz
montażem szafki przyłączeniowej zgodnie z umową nr RB/03/2016 na kwotę 41.132,66 zł.
Zapłacono za obsługę geodezyjną dla tematu pn.: „Częściowe oświetlenie placu Fatimskiego
w Oleśnicy w zakresie montażu latarni oświetleniowych z ułożeniem kabla zasilającego oraz
montażem szafki przyłączeniowej” przez firmę Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski
na kwotę 2.460,00 zł.
Wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia części małego stawu przy
ul. Spacerowej przez firmę Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3
w Oleśnicy na podstawie umowy nr RB/7/2016 na kwotę 38.513,11 zł.
Zapłacono za obsługę geodezyjną dla tematu pn.: „Budowa oświetlenia części małego stawu
przy

ul.

Spacerowej”

przez

firmę

Usługi

Geodezyjne

Leszek

Kaczkowski

na kwotę 2.460,00 zł.
Wykonano roboty budowlane polegające na doświetleniu ul. Tęczowej – działki nr 71.25/5,
71.25/4, 71.25/3 przez firmę Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3
w Oleśnicy na podstawie umowy RB/15/2016 na kwotę 8.658,68 zł.
Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 99.380,08 zł.

Pozostała działalność Rozdział 90095
Wydatkowano kwotę 325.733,57 zł.
Na zakup dekoracji świątecznej w postaci stożków dekoracyjnych wydatkowano 4.209,06 zł,
a na ich dostawę 861,00 zł. Koszty obsługi szaletu miejskiego przy ul. Jana Sinapiusa, toalet
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publicznych przy ul. Spacerowej i ul. Bocianiej oraz odbiór ścieków wyniosły łącznie
49.182,12 zł, a opłaty za energię i wodę to kwota 6.939,72 zł. Za kwotę 2.910,43 zł w toalecie
przy ul. Spacerowej dokonano naprawy instalacji oświetleniowej, wentylacji, ogrzewania,
wymiany uszczelek i baterii, naprawy zawiasów drzwi, zamka i kasety, oraz zakupiono
materiały potrzebne do przeprowadzenia powyższych napraw za kwotę 309,94 zł. Na zakup
polisy ubezpieczeniowej dla wszystkich toalet przeznaczono 434,00 zł.
Na usługi związane z renowacją ogrodzenia boiska przy ul. Wileńskiej wydatkowano kwotę
7.008,00 zł. Zlecono również mycie i czyszczenie pomników zlokalizowanych na terenie
Oleśnicy za kwotę 1.230,00 zł.

Rewitalizacja parku Kopernika
W 2016 r. wykonano dokumentacje projektową na postawie umowy AB-SI.7011.4.2.2016 z
firmą Road Com dr inż. Robert Wardęga z siedzibą przy ul. Kilińskiego 4d/21, 56-400
Oleśnica dla zadań pn.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do
ćwiczeń w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy na działce nr 2/20 AM 13 obręb Oleśnica
wraz z dostawą i ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych”.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 984,00 zł.
Po postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie poza ustawą pzp, które wygrała firma
ZboiL Edward Kucułyma Sp. z o.o. na podstawie umowy AB-SI.7013.15.1.2016 wykonano
zadanie pt.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do ćwiczeń w parku
przy ul. Kopernika w Oleśnicy na działce nr 2/20 AM 13 obręb Oleśnica wraz z dostawą i
ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych”
Charakterystyka, wykonanych robót budowlanych:
Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni żwirowej

314,29 m2

Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni żwirowej z obrzeżem bet.

315,99 m2

Długość obrzeża

89,07 m

Ilość stanowisk przeznaczonych do ćwiczeń terenowych – siłownia

9 szt.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i obsługą geodezyjną wynosi:
68.227,90 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 69.211,90 zł.

Siłownia zewnętrzna w parku ul. Wałowa
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W 2016 r. wykonano dokumentacje projektową na postawie umowy AB-SI.7011.3.2.2016 z
firmą Road Com dr inż. Robert Wardęga z siedzibą przy ul. Kilińskiego 4d/21, 56-400
Oleśnica dla zadań pn.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do
ćwiczeń w parku przy ulicy Wałowej w Oleśnicy na działce 7 AM 60 obręb Oleśnica wraz z
dostawą i ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych”.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 984,00 zł.
Po postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie poza ustawą pzp, które wygrała firma
ZboiL Edward Kucułyma Sp. z o.o. na podstawie umowy AB-SI.7013.15.4.2016 wykonano
zadanie pt.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do ćwiczeń w parku
przy ulicy Wałowej w Oleśnicy na działce 7 AM 60 obręb Oleśnica wraz z dostawą i
ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych”
Charakterystyka, wykonanych robót:
Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni żwirowej

203,92 m2;

Powierzchnia utwardzonego terenu o nawierzchni żwirowej z obrzeżem bet.

223,15 m2;

Długość obrzeża

77,41 m;

Ilość stanowisk przeznaczonych do ćwiczeń terenowych – siłownia

6 szt.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i obsługą geodezyjną wynosi:
52.991,52 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 53.975,52 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki wyniosły kwotę 4.231.780,27 zł.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział 92109
Wydatki wyniosły 1.680.000 zł, jest to dotacja podmiotowa Biblioteki i Forum Kultury w
Oleśnicy.
Szczegółowe omówienie planu rzeczowo-finansowego BiFK-u zawiera informacja instytucji.

Biblioteki Rozdział 92116
Wydatki wyniosły 2.049.000 zł, jest to dotacja podmiotowa Biblioteki i Forum Kultury w
Oleśnicy.
Szczegółowe omówienie planu rzeczowo-finansowego BiFK-u zawiera informacja instytucji.
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Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział 92120
Ogółem wydatkowano 357.356,01 zł.
W 2016 roku sprawozdawczym podpisano umowy z Podmiotami Dotowanymi (Wspólnota
Mieszkaniowa/Parafia) o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Przyznano dotacje dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej 1 w
kwocie

30.000,00

zł,

Wspólnoty

Mieszkaniowej

przy

ul.

Traugutta

12

w kwocie 30.000,00 zł, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Oleśnicy Zamek 4 w kwocie 29.520,00 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Wrocławskiej 8 w kwocie 30.000,00 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Jadwigi 6 w
kwocie 30.000,00 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Jadwigi 8 w kwocie 30.000,00
zł, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Jadwigi 12 w kwocie 30.000,00 zł, Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 3-3a w kwocie 23.949,51 zł. Wspólnota Mieszkaniowa
Rynek 35 zrezygnowała z wykorzystania przyznanej dotacji na rok 2016,w związku z czym
na sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2016 r. dotacje w wysokości 10 300, 00 zł przyznano
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 8. Nie rozliczono dotacji przyznanej Parafii
Rzymskokatolickiej P. W. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ul. Łużyckiej 4 w kwocie
30.000,00 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 242.773,04 zł.

Poniesiono wydatki za przyjęcie w depozyt zabytków archeologicznych pochodzących z
następujących inwestycji realizowanych w ramach budżetu 2016r.:
1) Utwardzenie placu przy Kilińskiego za kwotę: 2.090,00 zł;
2) Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej i Błękitnej za kwotę: 1.620,00 zł;
3) Przebudowa Stadionu miejskiego przy ul. Brzozowej za kwotę: 2.050,00 zł;
4) Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i oświetleniem
drogowym, kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową w sięgaczu ul. Wiejskiej
oraz ul. Kosynierów w Oleśnicy za kwotę: 1.710,00 zł;
5) Budowa drogi z miejscami parkingowymi ul. Brzozowa za kwotę: 2.350,00 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 9.820,00 zł.

W dniu 03.11.2016 r. zawarto umowę nr AB-SI.7013.19.5.2016

o pełnienie nadzoru

inwestorskiego dla zadania pn.”Remont zabytkowych murów obronnych – etap III - lico muru
od strony ul. Rzemieślniczej, odcinek muru od budynku mieszkalnego przy ul.
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Rzemieślniczej 1 do przejścia w murze, część I (strefa E)”z Wawrzyńcem Paprzyckim na
kwotę 2000,00 zł brutto. Zus do umow nr AB-SI.7013.19.5.2016

o pełnienie nadzoru

inwestorskiego dla zadania pn.”Remont zabytkowych murów obronnych – etap III - lico muru
od strony ul. Rzemieślniczej, odcinek muru od budynku mieszkalnego przy ul.
Rzemieślniczej 1 do przejścia w murze, część I (strefa E)” w kwocie 343,80 zł

Remont murów obronnych
W wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.”Remont zabytkowych murów obronnych –
etap III - lico muru od strony ul. Rzemieślniczej, odcinek muru od budynku mieszkalnego
przy ul. Rzemieślniczej 1 do przejścia w murze, część I (strefa E)” spośród 5 ofert wybrano
najkorzystniejsza ofertę firmy : Zakład Remontowo – Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz, ul.
Wiejska 47 a, 56-400 Oleśnica. W związku z czym w dniu 03.11.2016 r. zawarta została
umowa nr AB-SI.7013.11.10.2016 na wykonanie prac budowlanych w zakresie ww zadania.
Dodatkowo wyłoniony wykonawca wykonał na podstawie umowy nr RB/12/2016 z dnia
05.12.2016 r. remont strefy wejściowej murów obronnych w rejonie „Bramy Wrocławskiej”
na skrzyżowaniu ulic Rycerskiej, Wrocławskiej, Bocianiej. Za całość wykonanych prac, po
dokonaniu odbioru, wypłacono wykonawcy kwotę wysokości 102.419,17 zł.

Pozostała działalność Rozdział 92195
Wydatkowano 145.424,26 zł.
Na podtrzymywanie tradycji narodowej i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych przyznano łącznie dotacji w wysokości 82.924,26 zł.
W

ramach

działań

wspomagających

rozwój

wspólnot

i

społeczności

lokalnych

Stowarzyszenie Oleśnicki Uniwersytet III Wieku na „Prowadzenie działalności edukacyjnej
oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, skierowanej do
mieszkańców Oleśnicy w wieku emerytalnym” otrzymało dotację w kwocie 58.924,70 zł.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Oleśnicy na
działalność edukacyjną dla mieszkańców w wieku emerytalnym otrzymała dofinansowanie w
wysokości 20.000 zł. W ramach powyższego zadania ok. 300 mieszkańców Oleśnicy
skorzystało z programu, na który składały się wykłady o różnorodnej tematyce, lektoraty
języków obcych, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia ruchowe i sportowe, wycieczki
krajoznawcze, seanse kinowe, teatralne, koncerty, wizyty w operze, działania twórcze: udział
w sekcji plastycznej, chór.
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Fundacja OFCA otrzymała środki na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć kulturalnych w
mieście - kwotę 1.999,56 zł na festiwal artystyczny Ofca oraz 2.000 zł na zorganizowanie
przedstawienia cyrkowego Variete.

Przyznano nagrody w ogólnej kwocie 62.500 zł za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy oraz ich wysokości na podstawie Uchwały
Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dział 926– Kultura fizyczna
Wydatki wyniosły 3.678.183,95 zł

Obiekty sportowe Rozdział 92601
Wydatkowano kwotę 2.985.316,55 zł.

Na dopłaty do spółki z o.o. Atol przeznaczono 1.009.713,38 zł.

Remont obiektów sportowych
Wykonanie renowacji nawierzchni boiska trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy"
wg umowy AB-SI.7013.10.1.2016 przez firmę Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew
„BEATA” z siedzibą przy ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów za kwotę 22.464,00 zł.
Wykonanie naprawy hydrantu podziemnego na boisku piłkarskim przy ul. Brzozowej w
Oleśnicy wg zlecenia przez firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny GAMAR Marek Garliński
za kwotę 184,50 zł.
Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń Saunarium na basenie
krytym Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o. przy ul. Brzozowa 7 wg
umowy nr AB-SI.7021.19.2.2016

przez firmę NASPA Dorota Szymańska na kwotę

97.000,00 zł.
Wykonanie wymiany 4 sztuk okien w salce treningowej oraz magazynku sprzętu sportowego
w hali sportowej przy ul. Kochanowskiego przez firmę TEAMPLAST Sp. z o.o. wg umowy
nr AB-SI.7021.21.1.2016 na kwotę 8.140,49 zł.
Wykonanie wymiany zasobników ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu węzła cieplnego
hali sportowej przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy wg umowy nr AB-SI.7021.27.1.2016
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przez firmę Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej „HORN” Andrzej Horn na kwotę
21.0006,59 zł
Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 148.795,58 zł.

Wykonano pielęgnację nawierzchni boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w
Oleśnicy wg umowy AB-SI.7013.6.1.2016 przez firmę OGRÓD Usługi ogrodnicze Leszek
Kułak z siedzibą przy ul. Lawendowej 1, 66-440 Skwierzyna za kwotę 8.661,60 zł.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej
Opłaty MGK za zużycie wody na podlewanie boiska trawiastego przy ul. Brzozowej – suma
opłat w 2016 r. – 1.035,97 zł.
Zapłata z tytułu ugody w dniu 27.06.2016r. z firmą R&K Investments sp. z o.o. w
Warszawie (sygn. akt IIIC 1268/12) za roboty wykonane na kompleksie rekreacyjno
sportowym przez podwykonawcę TIWWAL -firmę Geobis - kwota główna 144.006,35 +
75% odsetek ustawowych od dnia 19.10.2012 do dnia 26.07.2016 (0,75 x 56.683,27 =
42.512,45) razem kwota 186.518,80 zł.
Zapłata dla BUDMAX (podwykonawcy TIWWAL budowy Kompleksu RekreacyjnoSportowego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy) - Ugoda mediacyjna z dnia 20.09.2016r. przed
Sądem Okręgowym we Wrocławiu Wydz. I Cywilny w kwocie 375.000,00 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.: "Posadowienie kontenerów
dla potrzeb przechowywania odzieży wierzchniej i osobistych rzeczy na terenie boiska przy
ul. Brzozowej działka nr 2/61." zgodnie z umową AB-SI.7013.6.6.2016 przez firmę
ARCHIGRA Biuro Projektowe, za kwotę 7.500,00 zł.
Zapłacono za wykonanie archeologicznych prac zabezpieczających, niezbędnych do
przeprowadzenie inwestycji pn.: "Posadowienie kontenerów dla potrzeb przechowywania
odzieży wierzchniej i osobistych rzeczy na terenie boiska przy ul. Brzozowej działka nr 2/61."
na podstawie zlecenia wg umowy nr

AB-SI.7013.6.26.2016 firmie Pracownia

Archeologiczno – Konserwatorska Edward Drużyłowski za kwotę 2.440,00 zł
Zakup i dostarczenie dwóch używanych kontenerów szatniowych wraz z usługa transportu
(dostawy) zgodnie z umową nr AB-SI.7013.6.9.2016 przez firmę „COMBROS” Orzechowscy
Spółka Jawna, Oddział Dolnośląski na kwotę 22.816,50 zł.
Wykonanie robót budowlanych związanych z powiększeniem istniejącego boiska z trawy
naturalnej przy ul. Brzozowej o przyległy fragment o powierzchni ok. 3.925m2 – zadanie nr 1
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oraz wykonaniem piłkochwytów na terenie przyległego powiększonego fragmentu boiska
przy ul. Brzozowej – zadanie nr 2 – zgodnie z umową nr ZP/PN./14/2016 w przetargu
nieograniczonym wyłoniono wykonawcę Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego
„Chojnaccy” Bartosz Chojnacki za kwotę 145.263,00 zł (zadanie 1 - 78.843,00 zł i zadanie
nr 2 - 66.420,00 zł).
Wykonanie pomiaru rzędnych za pomiar rzędnych terenu boiska trawiastego przy ul.
Brzozowej w trakcie i po zakończeniu prac ziemnych zakończone sporządzeniem operatu
który otrzymał wydział AB na podstawie zlecenia przez firmę Usługi Geodezyjne Leszek
Kaczkowski za kwotę 3.075,00 zł (1.476,00 zł + 1.599,00 zł ) .
Zapłacono za nadzór inwestorski – Wawrzyniec Paprzycki dla robót związanych
powiększeniem istniejącego boiska z trawy naturalnej przy ul. Brzozowej o przyległy
fragment o powierzchni ok. 3.925m2 oraz wykonaniem piłkochwytów na terenie przyległego
powiększonego fragmentu boiska przy ul. Brzozowej, zgodnie z umową nr ABSI.7013.6.7.2016 na kwotę 2.343,80 zł ( 2.000,00 zł + ZUS 343,80 zł).
Wykonano wywóz ziemi zmagazynowanej w hałdach i wykonanie podłoża pod kontenery
szatniowe na terenie boiska sportowego przy ul. Brzozowej działka nr 2/61 na podsiew
zlecenia wykonała firma FTS Artur Grzyb wg umowy nr AB-SI.7013.6.13.2016 na kwotę
50.999,82 zł.
Wykonano trawnik przy ul. Brzozowej na przyległym do istniejącego boiska fragmencie o
powierzchni ok. 3.925m2 na podstawie umowy nr AB-SI.7013.6.20.2016 przez Zakład
Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnaccy” Bartosz Chojnacki za kwotę
29.800,00 zł.
W czasie wykonywania piłkochwytów zgodnie z umową ZP/PN./14/2016 zaszła konieczność
wykonanie dodatkowych piłkochwytów na długości 55m na terenie boiska przy ul. Brzozowej
na podstawie zlecenia wg umowy AB-SI.7013.6.19.2016 przez Zakład Budownictwa
Klasycznego i Sportowego „Chojnaccy” Bartosz Chojnacki za kwotę 19.557,00 zł.
Zapłacono rachunek za cięcia pielęgnacyjne drzew boiska ul. Brzozowa , wywóz gałęzi i
śmieci w związku z pracami związanymi z wykonaniem piłko chwytów na podstawie zlecenia
przez Zakład Zieleni Wiesław Niedzielski na kwotę 1.620,00 zł.
Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 847.969,89 zł.

Modernizacja zaplecza i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
W ROKU 2016
Zapłata faktury końcowej za roboty budowlane pn.: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy” wykonawcy
zadania firmie GRETASPORT za kwotę: 624.963,00 zł.
Zapłata faktury końcowej za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla inwestycji
pn: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Brzozowej w Oleśnicy” – Cezaremu Ilnickiemu za kwotę: 5.586,36 zł.
Zapłata

za

podłączenie

Stadionu

lekkoatletycznego

do

sieci

telekomunikacyjnej

światłowodowej za kwotę: 7.503,00 zł.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 638.052,36 zł

Monitoring Hali Sportowej
Wykonanie instalacji sytemu CCTV na obiekcie Hala Sportowa ul. Kochanowskiego 2
w Oleśnicy przez firmę „Magnus” Jakub Kudosz z siedzibą ul. Kilińskiego 17d/6 w Oleśnicy.
Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2016 r.: 13.507,86 zł.

Wydatek na zakup zgodnie z umową AB-SI.7013.7.1.2016 samochodu o napędzie
elektrycznym Melex model 395 N.CAR 48V/5,0 kW od firmy MELEX Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec wyniósł 49.347,60 zł.

Kwotę 269.268,28 zł zwrócono zgodnie z zawartymi umowami Urzędowi Marszałkowskiemu
oraz Ministerstwu Sportu w związku z otrzymaniem zwrotu podatku vat do dotowanej
inwestycji – modernizacji stadionu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział 92605
Wydatkowano środki w kwocie 636.000 zł.
Na działalność klubów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej zostały
przeznaczone łącznie środki w wysokości 636.000,00 zł.
W ramach pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 336.000,00 zł na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym na szkolenia
sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów i rozgrywek sportowych. Dzieci i
młodzież z terenu miasta Oleśnicy mogła skorzystać z oferty różnego rodzaju zajęć
sportowych, w różnych dyscyplinach sportu. Przeznaczono: Wojskowy Klub Sportowy
Oleśniczanka na „Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz
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zorganizowanie międzynarodowego biegu ulicznego” otrzymał dofinansowanie w wysokości
80.000,00 zł; Oleśnicki Klub Modelarski na zadanie” Popularyzacja Modelarstwa
Kartonowego, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim i
zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Oleśnicy” otrzymał dotację w kwocie 15.000,00
zł; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko RELAKS wygrało konkurs na
„Zorganizowanie i umożliwienie młodzieży i osobom dorosłym udziału w zajęciach
sportowych o charakterze rekreacyjnym w piłce siatkowej i koszykowej” i otrzymało od
Miasta kwotę w wysokości 10.000,00 zł; Klub Sportowy DOSAN zł na „Zorganizowanie
kursu samoobrony dla kobiet” otrzymał od Miasta kwotę 6.000,00 zł, na mistrzostwa
taekwondo kwotę 6.000,00 zł oraz na mistrzostwa eskrima -kalaki kwotę 5.000,00 zł ; Klub
Biegacza LUPUS na

„Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach

biegowych” otrzymał dotację w kwocie 5.000,00 zł; Miejski Klub Pływacki Atol na
„Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w
kwocie 50.000,00 zł; Klub Sportowy HIKARI na „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł; Uczniowski
Klub Pływacki TORPEDA na „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży” otrzymał dotację w wysokości 40.000,00 zł;

Klub Biegacza Szerszeń na

„Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych” otrzymał
dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł oraz kwotę 5.000,00 na zorganizowanie nocnego
biegu Szerszenia; Dolnośląski Związek JUDO na „Zorganizowanie turnieju judo” otrzymał
dotację w kwocie 14.000,00 zł; Klub Sportowy Judo Tigers na „zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć sportowych” otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł; Klub Cała
Oleśnica Biega na „Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych”
otrzymał dotację w kwocie 5.000,00 zł; Oleśnicka Strefa Nordic Walking na „Umożliwienie
mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych” otrzymał dotację w kwocie 5.000,00
zł; Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 na
„Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych”; Outlaws Klub futbolu amerykańskiego
otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.000,00, Międzyszkolny Klub Sportowy Junior
otrzymał dofinansowanie na organizację rajdu pieszego w wysokości 3.000,00 zł oraz na
rajdu rowerowego dotację w wysokości 5.000,00 zł, Strzelecki Klub Sportowy Huzar
otrzymał dotację na zawody strzeleckie o puchar Burmistrza w kwocie 5.000,00 zł oraz na
zawody upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej kwotę 3.000,00 zł, Klub
Sportowy Fighters Factory otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 zł; Stowarzyszenie
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Integracyjne Rozwoju Sportu MOKIS Siatkarz Oleśnica otrzymał dotację w wysokości
19.000,00 zł.
Na dofinansowanie działalności klubów sportowych Miasto Oleśnica przeznaczyło kwotę
300.000,00 zł. Dofinansowane na swoją działalność otrzymało osiem organizacji: MKS
POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w
rozgrywkach ligowych w dziedzinie piłka nożna – dotacja w kwocie 109.000,00 zł; MKS
POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w
rozgrywkach ligowych w szkoleniu w brydżu – dotacja w kwocie 5.000,00 zł; MKS POGOŃ
Oleśnica – na szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w
rozgrywkach ligowych w szkoleniu w gry w szachy – dotacja w kwocie 5.000,00 zł;
Oleśnicki Klub Hokejowy – dotacja w kwocie 29.000,00 zł; Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
SPR Oleśnica – dotacja 59.000,00 zł; Klub Sportowy AJDE – dotacja w kwocie 14.000,00 zł,
Koszykarski Klub Oleśnica – dotacja w wysokości 69.000,00 zł oraz Żeńska Akademia
Piłkarska 10.000,00 zł.

Pozostała działalność Rozdział 92695
Wydatkowano 56.857,40 zł
Wydatkowano 56.867,40 zł na naukę pływania klas trzecich szkół podstawowych w ramach
dotacji Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego „Umiem pływać-jestem
bezpieczny”.


Ogółem wydatkowano

w 2016

r.

kwotę 126.964.164,10

zł,

co

stanowi

91,37 % planu, z kolei plan dochodów po zmianach wyniósł 137.353.210 zł, a jego faktyczne
wykonanie 131.404.931,87 zł, to jest 95,67 %.

Większość z planowanych na rok 2016 zadań została wykonana zgodnie z przyjętymi
harmonogramami, dochody Miasta zostały wykonane na bardzo dobrym, ponad 95 %
poziomie, przez cały rok została zachowana pełna płynność finansowa.
Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-NDS planowany deficyt w kwocie
-1.610.287 zł nie wystąpił.
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Kwota wolnych środków do dyspozycji w roku 2017, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Oleśnicy, wynikająca z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wyniosła (w
zaokrągleniu do pełnych złotych w dół) 6.051.055 zł. Została ona przeznaczona na rozchody
roku 2017 w kwocie 4.000.000 zł, a w pozostałej części na finansowanie deficytu roku 2017.

X

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH - wykonanie w 2016 roku
Wykaz jednostek
budżetowych, które Dział
Rozdział
utworzyły rachunki
Paragraf
dochodów własnych

Zestawienie dochodów własnych
Treść

Zestawienie wydatków nimi sfinansowanych
Kwota [zł]

Dział
Rozdział
Paragraf

Treść

Kwota [zł]

Szkoła Podstawowa nr 2
801
80101

0750

0920
0960
0970

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

37 923,22 801
37 923,22
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

37 189,31
37 189,31

28 922,54

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

51,79

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 600,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

7 007,54

5 348,89

4270
4280
4300

Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

2 207,70
1 024,00
3 952,24

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek

58 547,98 801
58 547,98
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

58 534,43

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

13,55

3020
4210
4260
4280
4300
4360
4430

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki

484,10

22 513,73

Szkoła Podstawowa nr 4
801
80101

0750

0920

55 615,63
55 615,63

146,33

50,00
33 178,27
5 131,22
1 735,00
13 979,92
394,89
1 000,00

Szkoła Podstawowa nr 6
801
80101

0750

0920
0960
0970

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

99 020,49 801
99 020,49
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

73 473,65

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

337,92

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

4190

Nagrody konkursowe

25 008,92

4210
4270
4280
4300
4430

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

41 996,13
12 401,80
54,00
33 291,22
5 005,03

33 155,18 801
33 155,18
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

33 182,38
33 182,38

30 130,49

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

56,53
2 968,16

4210
4240
4270
4280
4300
4430

4700

121 334,56
121 334,56

25 554,55

1 172,65
391,88

1 467,30

Szkoła Podstawowa nr 7
801
80101

0750

0920
0970

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

4700
6060

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

27,20

14 404,69
66,60
1 113,19
262,00
7 762,38
648,12
98,20
8 800,00

Szkoła Podstawowa nr 8
801
80101

0750

0920

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek

25 022,71 801
25 022,71
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

24 877,54

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

145,17

4210
4240
4270
4300
4700

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

25 707,04
25 707,04

1 140,03

4 904,00
10 810,50
5 610,96
2 367,75
873,80

Przedszkole nr 1
801
80104
0660

0670
0970

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z różnych dochodów

189 974,66 801
189 974,66
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

183 878,11
183 878,11

77 050,97

2400

5 784,70

110 748,72

4190

Nagrody konkursowe

2 174,97

4210
4220
4240
4270
4300
4360
6060

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 670,16
102 973,51
7 327,72
22 974,85
2 844,53
2 707,76
3 152,08

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

312 845,87
312 845,87

442,80

Przedszkole nr 3
801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

273 839,69 801
273 839,69
80104

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

115 814,92

2400

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

158 024,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4220
4240
4270
4300
6060

Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

53 811,37

41 752,78
155 102,36
7 905,59
20 704,05
1 269,29
32 300,43

Przedszkole nr 4
801
80104
0660

0670
0920

Oświata i wychowanie
Przedszkola

271 062,62 801
271 062,62
80104

Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

112 105,82

2400

158 915,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

41,80

4210
4220
4240
4270
4280
4300
4360
4410
4430

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych

38 401,24
151 301,04
3 102,59
19 164,13
1 910,00
30 864,19
3 491,83
40,00
2 611,80

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

308 980,61
308 980,61

Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z pozostałych odsetek

4700
6060

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

277 580,31
277 580,31
17 768,85

1 694,64

963,30
6 266,70

Przedszkole nr 6
801
80104
0660

0670
0920

Oświata i wychowanie
Przedszkola

305 703,56 801
305 703,56
80104

Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

127 735,70

2400

177 933,65

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

34,21

4210
4220
4240
4270
4300
4360
4410
4430

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z pozostałych odsetek

4700
6060

24 148,84

3 458,25
53 987,24
169 469,05
7 413,20
16 910,13
3 562,19
1 622,50
65,99
1 988,75
1 481,71
24 872,76

Gimnazjum nr 1
801
80110

0750

0920
0970

Oświata i wychowanie
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

13 891,62 801
13 891,62
80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja

13 949,30
13 949,30

12 707,00

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

4,82
1 179,80

4190
4210
4270
4300

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

198,00
8 537,86
1 000,00
4 000,98

Oświata i wychowanie
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek

1 765,26 801
1 765,26
80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja

1 765,83
1 765,83

1 765,12

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

0,14

4210
4300

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

23 842,87 801
23 842,87
80110

Oświata i wychowanie
Gimnazja

22 984,00

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

20,67
838,20

4210
4300

212,46

Gimnazjum nr 2
801
80110

0750

0920

1,13

1 734,70
30,00

Gimnazjum nr 3
801
80110

0750

0920
0970

4700

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

18 276,59
18 276,59

1 418,40

8 640,10
7 969,89
248,20

DOCHODÓW WŁASNYCH
SUMA

Dział
Rozdział
Paragraf
801
80101

0750

0920
0960
0970

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

Kwota

WYDATKÓW SFINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI
Dział
Rozdział
Treść
Kwota
Paragraf

1 333 749,86 801
253 669,58
80101

215 938,65

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

604,96

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 800,00

4190

Nagrody konkursowe

33 325,97

4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4430

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

4700
80104
0660

0670
0920
0970

Przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

1 040 580,53

6060
80104

432 707,41

2400

605 622,14

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

76,01
2 174,97

4190
4210
4220
4240
4270
4280
4300
4360
4410
4430

Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4700
6060

1 390 305,54
273 028,92

27 352,21

1 222,65
391,88
116 996,82
17 884,64
5 131,22
21 333,65
3 075,00
61 353,51
394,89
6 653,15
2 439,30
8 800,00
1 083 284,90
101 513,76

5 152,89
442,80
169 811,42
578 845,96
25 749,10
79 753,16
1 910,00
38 540,20
7 822,09
105,99
4 600,55
2 445,01
66 591,97

80110

0750

0920
0970

Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

39 499,75

80110

37 456,12

2400

25,63
2 018,00

4190
4210
4270
4300
4700

Gimnazja
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

33 991,72

1 631,99

198,00
18 912,66
1 000,00
12 000,87
248,20

X
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X
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X
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X
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1. WSTĘP
Niniejszą

informację sporządzono w trybie określonym Poleceniem Nr 9/VII/2017

Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06 lutego 2017r., w sprawie opracowania materiałów
opisowych do rocznego sprawozdania z budżetu Gminy Miasto Oleśnica za 2016 r., zgodnie z art.
267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.,
poz.1870 ze zm.).
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.
446 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym
przedsiębiorstw.
Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane
przez

jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku

przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z
2016r., poz. 1047) są to między innymi:
1.

Środki trwałe

-

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o
przewidywanym

okresie

ekonomicznej

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,
zdatne do użytku

i przeznaczone na

potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w
szczególności:
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a)

nieruchomości, w

tym

grunty,

prawo

użytkowania wieczystego gruntu, budowle i
budynki, a także będące odrębną własnością
lokale, spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze
prawo do lokalu użytkowego,
b)

maszyny, urządzenia, środki transportu i
inne rzeczy,

2. Środki trwałe w budowie

c)

ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d)

inwentarz żywy.

-

rozumie się przez to zaliczane do aktywów
trwałych środki trwałe w okresie ich
budowy,

montażu

lub

ulepszenia

już

istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne -

rozumie

się

przez

jednostkę,

to, nabyte

przez

zaliczane do aktywów

trwałych, prawa majątkowe nadające się do
gospodarczego
przewidywanym
użyteczności

wykorzystania, o
okresie
dłuższym

ekonomicznej
niż

rok,

przeznaczone do używania na potrzeby
jednostki.
4. Pozostałe aktywa trwałe

-

w skład pozostałych

aktyw

trwałych

wchodzą kotły i maszyny energetyczne,
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania.
5. Długoterminowe aktywa finansowe -

tj. udziały posiadane przez Gminę Miasto
Oleśnica w spółkach prawa handlowego
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Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich
jednostek organizacyjnych, jednostek samodzielnych, dysponujących majątkiem Gminy Miasto
Oleśnica, według stanu na 31 grudnia 2016 r.
Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Oleśnica tj.:
1. Jednostki budżetowe:
 Urząd Miasta Oleśnicy
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
 Zespół Oświaty Samorządowej w Oleśnicy
 Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
 Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
2. Samorządowe Instytucje Kultury:
 Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy
3. Pozostałe jednostki – osoby prawne:
 Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy
 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
 Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.).
Treść wymienionego rozporządzenia była podstawą do zamieszczenia w tabelach danych opartych
przede wszystkim na zapisach w księgach rachunkowych, prowadzonych przez jednostki
organizacyjne (zgodnie z regułami obowiązującymi w jednostkach samorządowych).
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Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z
tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.
Wartość majątku Gminy Miasto Oleśnica w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa
zwiększeniu. Zwiększenie majątku wynika przede wszystkim z realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.
Wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Oleśnica oraz dane o zmianach w stanie mienia
od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniona w tabelach.
Informację opracowano w celu przedłożenia jej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miasto Oleśnica za rok 2016 Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu.
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2. GRUNTY KOMUNALNE GMINY MIASTO OLEŚNICA

Ilość i wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miasto Oleśnica wynosi 6977361 m2
i wartości 97.805.338,10 PLN w tym grunty:
 w granicach administracyjnych miasta - 6915634 m2
 poza granicami miasta - 61727 m2

Powierzchnia administracyjna Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia
2015r. nie uległa zmianie i wynosi 20950000 m2. Udział zasobu komunalnego w granicach
administracyjnych miasta stanowi 33,01%, w stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to
zmniejszenie udziału o 0,17%.
W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 34866 m2. Zmiany w
zasobach gruntowych nastąpiły w wyniku:
- przyrostu powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 12373 m2. Przyrost ten nastąpił w
związku z nabyciem gruntów w drodze spadku, otrzymania darowizny od Powiatu
Oleśnickiego w Oleśnicy zabudowanej działki gruntu przy ul. Armii Krajowej 2 oraz zakupem
gruntów od osób fizycznych.
- zmniejszenia powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 47239 m2. Ubytek ma związek ze
sprzedażą działek budowlanych,

sprzedażą działki

przemysłowej,

sprzedażą

lokali

mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, sprzedażą prawa użytkowania wieczystego na własność.
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Ogólną powierzchnię gruntów komunalnych wynoszącą 6977361 m2 stanowią grunty:
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -

223648 m2

- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych -

1910533 m2

- w jednostkach budżetowych

-

3845747 m2

- w jednostkach samodzielnych

-

6939 m2

- w instytucjach kultury

-

6628 m2

- w dzierżawie

-

889099 m2

- w użytkowaniu, administrowaniu

-

94767 m2

Rozdysponowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica

w dzierżawie
- 889099 m2
w użytkowaniu wieczystym
osób prawnych
- 1910533
m2

w instytucjach kultury
- 6628 m2

w jednostkach samodzielnych
- 6939 m2

w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych
- 223648 m2

w użytkowaniu, administrowaniu
- 94767 m2

w jednostkach budżetowych
- 3845747 m2

8

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Oleśnica za rok 2016
Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną na podstawie raportu z
ustalenia cen 1 m2 nieruchomości w Oleśnicy z dnia 07.08.2003r., sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego. Cena 1 m2 ustalona została dla poszczególnych kategorii gruntów w
zależności od miejsca położenia.
Porównując powierzchnię i wartość gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.
wynoszącą 7012227 m2 i wartości 97.693.928,44 zł do stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
6977361 m2 i wartości 97.805.338,10 zł, należy stwierdzić, że powierzchnia

wynoszącą

gruntów komunalnych zmniejszyła się o 34866 m2 natomiast wartość gruntów wzrosła o kwotę
111.409,66 zł.

OBRÓT GRUNTAMI MIASTA OLEŚNICY
ZA OKRES OD 31.12.2015 DO 31.12.2016

Stan na

Dynamika

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2016 – 31.12.2015

Ogółem

7012227

6977361

99,50%

Przyrost w ciągu roku

12630

12373

97,97%

Ubytek w ciągu roku

56227

47239

84,01%
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3. MIENIE KOMUNALNE GMINY MIASTO OLEŚNICA
ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

3. 1. OSOBY FIZYCZNE

dynamika
zmiany
stan na 31.12.2015r.

Lp.

Użytkownik

pow. w

wartość gruntu

wieczysty

m2

w PLN

stan na 31.12.2016r.
wartość
pow. w m2 gruntu w PLN

wartości
31.12.2016 31.12.2015

Osoby
1.

fizyczne

224 006

Mienie komunalne oddane

8 729 779,14

223 648

8 721 669,49

99,91

w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w okresie

sprawozdawczym zmniejszyło się o powierzchnię 358m2. Na ten stan miały wpływ zmiany
polegające na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
położonych przy ul. Poprzecznej i Słonecznej, sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w
użytkowania wieczyste gruntu, przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przez osoby
fizyczne na rzecz osób prawnych

oraz przeniesieniem przez Spółdzielnią Mieszkaniową

„Zacisze” w Oleśnicy i Orange Polska S.A. prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób
fizycznych.
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3. 2. OSOBY PRAWNE
dynamika
zmiany
stan na 31.12.2015r.

stan na 31.12.2016r.

wartość gruntu w
Lp.

Użytkownik wieczysty

1.

AIDA SP. Z O.O

2.

ALICJA SP. Z O.O.

3.

KERRY POLSKA SP. Z O.O.

4.

MGK SP. Z O.O.

pow. w m2

PLN

pow. w m2

wartości

wartość gruntu w

31.12.2016 -

PLN

31.12.2015

31 023

1 209 897,00

31 023

1 209 897,00

100,00

6 708

215 326,80

6 708

215 326,80

100,00

36 897

1 392 905,70

36 897

1 392 905,70

100,00

207 932

5 293 590,30

207 932

5 293 590,30

100,00

5 687

257 621,10

5 687

257 621,10

100,00

AVERY INVESTMENS SP.
5.

Z O.O.

6.

PKO BP

280

13 944,00

280

13 944,00

100,00

7.

PKP S.A.

32

1 468,20

32

1 468,20

100,00

1 507 132

12 542 205,00

1 507 132

12 542 205,00

100,00

661

32 917,80

661

32 917,80

100,00

3 968

179 750,40

3 968

179 750,40

100,00

51 897

1 896 994,37

51 568

1 883 189,89

99,27

14 226

456 654,60

14 226

456 654,60

100,00

11 706

456 534,00

11 706

456 534,00

100,00

1 301

60 699,90

748

35 664,31

58,76

47

1 508,70

47

1 508,70

100,00

POLSKI ZWIĄZEK
8.

DZIAŁKOWCÓW
"INVE CORPORATION" SP.

9.

Z O.O.
PZU S.A., URZĄD

10.

SKARBOWY, ZUS
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

11.

"ZACISZE"
GKN DROVELINE POLSKA

12.

SP. Z O.O.
SPÓŁDZIELNIA USŁUG
MOTORYZACYJNYCH
"SPOLMOT" WE

13.

WROCŁAWIU

14.

ORANGE POLSKA S.A.
TAURON DYSTRYBUCJA

15.

S.A.

16.

"ZŁOTY KŁOS" SP. Z O.O.

2 442

95 238,00

2 442

95 238,00

100,00

17.

"Krokus" Sp. z o.o.

9 843

479 354,10

9 843

479 354,10

100,00
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"PIEKARNIA FAMILIJNA"
18.

Sp. jawna

26

1 310,06

26

1 310,06

100,00

19.

DCN D. Wolski Sp. z o.o.

49

2 437,79

49

2 437,79

100,00

59

3 917,50

59

3 917,50

100,00

6 099

194 007,60

6 099

194 007,60

100,00

26

1 174,18

26

1 174,18

100,00

101

5 029,80

101

5 029,80

100,00

Hurtownia Farb "CHEMAR"
20.

Sp. jawna

21.

DUDA BDETON Sp. z o.o.

22.

"Krzyś" Sp. cywilna

23.

"Olpress" Sp. cywilna

24.

"OSADKOWSKI" S.A.

1 598

51 295,80

1 598

51 295,80

100,00

25.

"HANDLEX" Sp. z o.o.

4 324

195 887,45

4 324

195 887,45

100,00

4 906

220 539,00

4 906

220 539,00

100,00

566

25 629,54

566

25 629,54

100,00

876

34 164,00

0

0,00

0,00

ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z

26.

SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
KOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

27.

KOMANDYTOWA

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ

28.

PRZEDSIEBIORCZOŚCI

EUROLOGIS II SPÓŁKA Z
O.O.SPÓŁKA
29.

KOMANDYTOWA

505

16 210,50

505

16 210,50

100,00

30.

WG Corp. Sp. z o.o.

562

25 458,60

562

25 458,60

100,00

31.

"ACH" S.C

0

0,00

22

1 095,60

0,00

32.

Global Investment Sp. z o.o.

0

0,00

17

834,79

0,00

0

0,00

773

24 813,30

0,00

1 911 479

25 363 671,79

1 910 533

25 317 411,41

KOZERA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z

33.

SIEDZIBĄ W DOMASZOWICACH

Razem

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym w stosunku do roku
ubiegłego uległo zmniejszeniu o 946 m2 i wartości 46.260,38 zł. Spadek tych wartości nastąpił w
związku z przeniesieniem przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Zacisze” w Oleśnicy i Orange
Polska S.A. prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych, przeniesieniem prawa
użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną na rzecz osoby prawnej. Ponadto w okresie
sprawozdawczym sprzedano na własność Cechowi Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Oleśnicy nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste.
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4. MIENIE KOMUNALNE GMINY MIASTO OLEŚNICA
ODDANE W DZIERŻAWĘ

Lp.

Wyszczególnienie

1

Oleśnicki Kompleks
Rekreacyjny ATOL

2

Grunty wydzierżawione
na uprawy rolne i
uprawy warzyw

3

4

5

Grunty wydzierżawione
na cele handlowe,
usługowe
Grunty wydzierżawione
na poprawę
zagospodarowania
nieruchomości
Grunty wydzierżawione
na reklamy
Razem

stan na 31.12.2015r.
Wartość
pow. w m2 gruntu w PLN

dynamika
zmiany
powierzchn
i
stan na 31.12.2016r.
Wartość
31.12.2016 pow. w m2 gruntu w PLN 31.12.2015
34 613

200 755,40

0,00%

875 345

6 802 841,70

841 487

6 994 150,63

96,13%

11 703

268 214,10

11 521

223 370,20

98,44%

1 447

27 628,00

1 394

31 833,30

96,34%

116

2 210,20

84

1 531,90

72,41%

888 611

7 100 894,00

889 099

7 451 641,43

W okresie sprawozdawczym powierzchnia wydzierżawionych gruntów zwiększyła się o 488m2
natomiast wartość zwiększyła się o kwotę 350.747,43zł.

Na ten stan miały wpływ zmiany

polegające na rozwiązaniu umowy dzierżawny na działkę, która została sprzedana w specjalnej
strefie ekonomicznej, rozwiązaniem umów na grunty rolne znajdujące się w obszarze
scaleniowym w obrębie Lucienia oraz przekazaniem w dzierżawę stadionu miejskiego
Oleśnickiemu Kompleksowi Rekreacyjnemu ATOL.
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5. MIENIE KOMUNALNE GMINY MIASTO OLEŚNICA
ODDANE W UŻYTKOWANIE, ADMINISTROWANIE,
UŻYCZENIE

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość
gruntu w
PLN

pow. w
m2

stan na 31.12.2015r.

pow. w
m2

Wartość
gruntu w PLN

stan na 31.12.2016r.

Dynamika
zmian
wartości
31.12.201631.12.2015

Miejska Gospodarka
Komunalna Spółka z
2 o.o.

42383

1 333 198,70

42383

1 333 198,70

100,00%

Oleśnicki Kompleks
3 Rekreacyjny "ATOL"

51870

587 456,00

51760

929 414,04

158,21%

20

906,00

20

906,00

100,00%

596

2 384,00

596

2 384,00

100,00%

4

199,20

4

199,20

100,00%

4

156,00

0,00%

94767

2 266 257,94

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
4 "Zacisze"
"GAMA" Dubanowicz
5 Sp. Jawna
"Stokrotka" Spółka z
6 o.o.
Wspólnota
Mieszkaniowa przy ul.
7 Lelewela 18
Razem

94873

1 924 143,90

Mienie komunalne oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie w stosunku do okresu
sprawozdawczego

uległo zmianie w związku z przekazaniem w użyczenie Oleśnickiemu

Kompleksowi Rekreacyjnemu „ATOL” w Oleśnicy boiska trawiastego przy ul. Brzozowej oraz
przekazaniem w odpłatne użytkowanie Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 18 gruntu
pod osłonę śmietnikową.
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6. MIENIE KOMUNALNE GMINY MIASTO OLEŚNICA
BĘDĄCE W DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

6. 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Lp

Wartość majątku na 31.12.2016r.

Nazwa jednostki
powierzchnia
gruntów w
m2

wartość gruntów

1

2

3

pozostałe aktywa
trwałe

rzeczowe aktywa trwałe

4

budynki i lokale

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
(budowle)

wartość brutto

wartość brutto

wartość brutto

5

6

7

razem wartość brutto

8

1

Gimnazjum nr 1

19 790

896 487,00

2 042 672,19

231 805,53

584 707,33

3 755 672,05

2

Gimnazjum nr 2

3 806

172 411,80

1 446 206,68

25 372,00

520 075,01

2 164 065,49

3

Gimnazjum nr 3

5 391

244 231,43

1 576 719,16

4 547,70

647 579,30

2 473 077,59

28 987

1 313 130,23

5 065 598,03

261 725,23

1 752 361,64

8 392 815,13

razem gimnazja
4

Szkoła Podstawowa
nr 2

5 550

276 390,00

2 896 039,08

944 157,36

845 609,28

4 962 195,72

5

Szkoła Podstawowa
nr 4

13 631

531 609,00

1 507 951,21

63 936,90

654 294,89

2 757 792,00

6

Szkoła Podstawowa
nr 6

26 455

1 007 329,40

8 422 914,02

121 306,93

784 631,40

10 336 181,75

7

Szkoła Podstawowa
nr 7

8 789

397 235,70

1 766 885,25

10 481,40

433 040,55

2 607 642,90

8

Szkoła Podstawowa
nr 8

4 767

185 913,00

4 517 018,57

1 350,00

276 851,70

4 981 133,27

59 192

2 398 477,10

19 110 808,13

1 141 232,59

2 994 427,82

25 644 945,64

razem szkoły
9

Przedszkole nr 1

1 738

78 731,40

598 081,65

32 747,90

287 592,11

997 153,06

10

Przedszkole nr 3

4 315

195 469,50

762 971,98

20 113,10

638 419,30

1 616 973,88

11

Przedszkole nr 4

2 620

118 686,00

1 003 711,65

118 173,26

236 272,10

1 476 843,01

12

Przedszkole nr 6

4 690

212 457,00

1 087 047,69

371 670,48

1 671 175,17

13 363

605 343,90

3 451 812,97

171 034,26

1 533 953,99

5 762 145,12

1 174

53 182,20

227 768,81

43 868,86

17 165,14

341 985,01

razem przedszkola

13

Żłobek Miejski w
Oleśnicy
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14

Urząd Miasta
Oleśnicy

15

Zespół Oświaty
Samorządowej

16

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

17

Zakład Budynków
Komunalnych

18

Sekcja Dróg
Miejskich

19

Środowiskowy Dom
Samopomocy

ogółem

 Gimnazja

2 951 141

42 747 143,97

46 382 029,16

149 476 497,47

4 183 948,91

242 789 619,51

117 692,04

117 692,04

768

36 837,34

325 522,03

0,00

96 601,76

458 961,13

2 409

107 946,50

48 670 639,57

1 496 997,79

8 654 617,78

58 930 201,64

787 848

6 215 658,39

2 822 752,51

35 467 544,59

1 548 212,67

46 054 168,16

865

39 184,50

252 865,00

0,00

238 431,99

530 481,49

3 845 747

53 516 904,13

126 309 796,21

188 058 900,79

21 137 413,74

389 023 014,87

– w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość gruntów

nie uległa

zmianie. Wartość budynków i lokali stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o
kwotę 14.825,00 zł. Wzrost ten spowodowany jest wykonaniem kanalizacji deszczowej,
ociepleniem ścian oraz remontem schodów w Gimnazjum Nr 2. Pozostałe aktywa trwałe
zwiększyły się o kwotę 114.796,15 zł w związku z zakupem między innymi: projektorów,
laptopów, dysków, kserokopiarki, głośników, pomocy dydaktycznych.
 Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość gruntów uległa
zmianie. Dla Szkoły Podstawowej nr 7 w dniu 08.09.2016r. została wydana decyzja
wygaszająca trwały zarząd na działkę nr 32/1 AM 61 o powierzchni 470m2 i wartości
21.291,00 zł, natomiast dla Szkoły Podstawowej nr 8 przekazano w trwały zarząd na czas
nieoznaczony działkę nr 8/4 AM 80 o powierzchni 102 m2 i wartości 3.978,00 zł.

Wartość

budynków i lokali stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę
1.401.820,19 zł. Wzrost ten spowodowany jest przebudową części budynków na oddziały
przedszkolne w Szkołach Podstawowych nr 2, nr 4, nr 6, nr 7 i nr 8, montażem centrali
alarmowej w Szkole Podstawowej nr 8, wykonaniem termomodernizacji budynku w Szkole
Podstawowej nr 4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w stosunku do okresu
sprawozdawczego zmniejszyły się o kwotę 120.857,59 zł w związku z wygaszeniem Szkole
Podstawowej nr 7 trwałego zarządu na działkę nr 32/1 AM 61 i przekazaniem parkingu przy
ul. Żeromskiego dla Gminy Miasto Oleśnica. W grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku
16
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do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 203.297,71 zł w związku z
zakupem między innymi: projektorów, komputerów, laptopów, dysków, kserokopiarek,
zestawów multimedialnych głośników, sprzętu AGD.
 Przedszkola – wartość budynków i lokali stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła
się o kwotę 227.768,81 zł. Spadek wartości budynków i lokali spowodowany jest zmianą
organizacyjną w systemie miejskich jednostek budżetowych. Budynek Przedszkola Nr 4
został podzielony na 2 lokale użytkowe, w jednym lokalu znajduje się przedszkole nr 4
natomiast w drugim lokalu znajduje się Żłobek Miejski w Oleśnicy, który powstał na
podstawie uchwały Nr XX/158/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2016 r. w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Oleśnica pod nazwą „Żłobek Miejski w
Oleśnicy”.

W grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku do okresu sprawozdawczego

wartość uległa zwiększeniu o kwotę 80.900,39 zł w związku z zakupem między innymi:
mobilnego

zestawu

nagłośnieniowego,

zestawu

interaktywnego,

stołów,

laptopów,

radiomagnetofonu, drukarek, sprzętu AGD.
 Żłobek Miejski - na podstawie uchwały Nr XX/158/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia
29.04.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Oleśnica pod
nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy”, która rozpoczęła działalność z dniem 01.09.2016 r. W
związku z powyższym, dane finansowe dotyczące tego podmiotu zostały w niniejszym
opracowaniu zaprezentowane w dacie jej funkcjonowania, czyli według stanu na dzień
31.12.2016 r.

 Urząd Miasta Oleśnica – grunty w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o
40773 m2 a ich wartość zmniejszyła się o kwotę 544.936,08 zł w związku ze sprzedażą
działek budowlanych, działki w specjalnej strefie ekonomicznej oraz lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w prawie własności gruntu. Wartość budynków w stosunku do okresu
sprawozdawczego uległa zwiększeniu o kwotę 351.441,36 zł w związku z przejęciem od
Powiatu Oleśnickiego budynku po byłym Zespole Szkół Medycznych w Oleśnicy przy ul.
Armii Krajowej 2, zakończeniem budowy toalety publicznej przy ul. Bocianiej, montażem
monitoringu w

hali sportowej przy ul. Kochanowskiego. Wartość obiektów inżynierii

lądowej i wodnej (budowle) zwiększyła się o kwotę 17.413.428,05 zł

w związku z
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zakończeniem inwestycji w zakresie między innymi: budowy drogi o nawierzchni wraz z
kanalizacją deszczową, sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i ul. Kosynierów, budowy drogi
ul. Kusocińskiego wraz z budową ronda łączącego ul. Kusocińskiego z ul. Wojska Polskiego,
iluminacją pomnika „Kosmonautów”, przebudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z
trybunami i infrastrukturą towarzyszącą

przy ul. Brzozowej, budowy drogi wraz z

kanalizacją deszczową ul. Błękitna, budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Modra,
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Akacjowa - ul. Wrocławska,
dobudowy oświetlenia drogowego w ul. Wielkopolnej, budowy siłowni zewnętrznej w parku
przy ul. Wałowej, budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Dobroszycka z
sięgaczem do ul. Trzebnickiej, budowy boiska trawiastego przy ul. Brzozowej. Pozostałe
aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 128.495,37 zł w związku z

zakupem sprzętu

komputerowego, drukarek, kserokopiarki, zwiększeniem wartości środka trwałego system eurząd, zakupem deszczownicy Rollcar „BETA” do podlewania boiska trawiastego przy ul.
Brzozowej.
 Zespół Oświaty Samorządowej – w okresie sprawozdawczym wartość pozostałych aktywów
zwiększyła się o kwotę 20.032,65 zł w związku z zakupem laptopów.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość
gruntów oraz wartość budynków i lokali nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe
zwiększyły się o kwotę 31.615,95 zł w związku z zakupem serwerowni, ksero, obieraczki do
ziemniaków.
 Zakład Budynków Komunalnych – w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość
gruntów

nie uległa zmianie. Wartość budynków i lokali w stosunku do okresu

sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę 117.240,96 zł. Różnica w stanie wartości
budynków i budowli powstała w wyniku sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 24
lokali mieszkalnych położonych w Oleśnicy między innymi przy ul. Łużyckiej, 3 Maja, Jana
Matejki, Marii Skłodowskiej-Curie, Wałach Jagiellońskich, Leśnej, Lwowskiej, księcia Józefa
Poniatowskiego, Stanisława Moniuszki, Bocianiej, nabycia na podstawie postanowień Sądu
Rejonowego w Oleśnicy w drodze spadku dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 6b/7 i ul. Mikołaja Reja 7/10. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej
w stosunku do okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. W grupie pozostałe aktywa
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trwałe w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zmniejszeniu o kwotę
17.000,00 zł w związku z likwidacją kotła gazowego.
 Sekcja Dróg Miejskich – powierzchnia gruntów zwiększyła się o 7177 m2 a ich wartość
wzrosła o kwotę 35.167,30 zł w wyniku otrzymania dróg w trwały zarząd. Wartość budynków
i lokali zwiększyła się o kwotę 71.473,30 zł w związku z montażem żaluzji fasadowych na
budynku biurowo-socjalnym, zakupem dwóch wiat przystankowych oraz adaptacją
pomieszczenia dostępu do CEPIK. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w stosunku
do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 658.019,67 zł różnica ta
wynika z przyjęcia na stan budowli tj. nakłady na drogi, zatoki, parkingi, ścieżki rowerowe.
Grupa pozostałe aktywa trwałe zmieniła się o kwotę 51.925,96 zł w związku zakupem
monitora do kontroli monitoringu, kontenerów biurowych, szaf, lad recepcyjnych itp. oraz
likwidacją klimatyzatora.
 Środowiskowy Dom Samopomocy – powierzchnia gruntów i wartość gruntów oraz wartość
budynków i lokali, w stosunku do okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. Wartość
budynków i lokali, w stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę 16.000,00
zł. Różnica w stanie wartości budynków i budowli powstała w związku z modernizacją
instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą kotła gazowego. Grupa pozostałe aktywa
trwałe zwiększyła się o kwotę 41.244,26 zł w związku z przejęciem od Urzędu Miasta
Oleśnicy dwóch notebooków oraz zakupem nowych środków trwałych na wyposażenie.
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6.2. INSTYTUCJE KULTURY

Nazwa
jednostki
2

Lp.
1

powierzc
hnia
gruntów
w m2
3

Wartość majątku na 31.12.2015r.
rzeczowe aktywa trwałe
obiekty
inżynierii
lądowej i
pozostałe
budynki i
wodnej
aktywa trwałe
wartość lokale (wartość (budowle)(wa
gruntów
brutto)
rtość brutto) wartość brutto
4

5

6

7

razem wartość
brutto
8

powierzc
hnia
gruntów
w m2
3

Wartość majątku na 31.12.2016r.
rzeczowe aktywa trwałe
obiekty
inżynierii
lądowej i
pozostałe
budynki i
wodnej
aktywa trwałe
wartość lokale (wartość (budowle)(w
razem wartość
wartość brutto
gruntów
brutto)
artość
brutto
4
5
6
7
8

1

Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu

4 910

214 855,00

8 695 282,87

185 435,43

355 867,43

9 451 440,73

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Oleśnicka
Biblioteka
Publiczna im.
Mikołaja Reja

1 718

79 508,40

6 426 416,08

61 992,53

718 688,38

7 286 605,39

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Biblioteka i
Forum Kultury

6 628 294 363,00

15 121 698,95

247 427,96

1 068 703,61

16 732 193,52

6 628 294 363,00

15 121 698,95

247 427,96

1 068 703,61

16 732 193,52

ogółem

6 628

294 363,40

15 121 698,95

247 427,96

1 074 555,81

16 738 046,12

Na mocy uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2015 r. dokonano połączenia

samorządowych instytucji kultury: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w
Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy w samorządową instytucję kultury
pod nazwą: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy .
Informację o stanie mienia komunalnego tych jednostek przedstawiła nowa jednostka – Biblioteka
i Forum Kultury w Oleśnicy, która na mocy wyżej wymienionej uchwały przejęła mienie,
należności i zobowiązania tych jednostek. W związku z powyższym, dane finansowe dotyczące
wyżej wymienionych podmiotów zostały w niniejszym opracowaniu zaprezentowane w dacie
funkcjonowania tych jednostek, tj. odpowiednio według stanu na dzień 31.12.2015 r. bądź na dzień
31.12.2016 r.

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy – w stosunku do okresu sprawozdawczego (według
stanu na dzień 01.01.2016r. i według stanu na dzień 31.12.2016r.) powierzchnia i wartość
gruntów, wartość budynków i lokali oraz wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej nie uległa
zmianie. Wartość pozostałych aktywów trwałych zmieniła się o kwotę 5.852,20 zł w związku z
likwidacją środków trwałych na kwotę 10.811,63 zł oraz zakupem kas fiskalnych na kwotę
4.409,43 zł i otrzymaniem nieodpłatnym środka trwałego na kwotę 550,00zł.
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7. JEDNOSTKI SAMODZIELNE
Wartość majątku na 31.12.2016r.
rzeczowe aktywa trwałe
obiekty
inżynierii
lądowej i

Lp.
1

powierzch

budynki i

wodnej

pozostałe

nia

lokale

(budowle)

aktywa trwałe

gruntów w

wartość

wartość

wartość

wartość

razem wartość

Nazwa jednostki

m2

gruntów

brutto

brutto

brutto

brutto

2

3

4

5

6

7

8

Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
1.
Razem

Opieki Zdrowotnej

6 939

237 090,30

585 152,50

368 792,07

5 638 459,92

6 829 494,79

6 939

237 090,30

585 152,50

368 792,07

5 638 459,92

6 829 494,79

W stosunku do okresu sprawozdawczego powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie.
Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 8.610,00 zł w związku z zakupem drzwi
antywłamaniowych. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie sprawozdawczym
nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 190.139,61 zł w związku
zakupem nowego sprzętu w tym między innymi: tonometru bezdotykowego, analizatora moczu,
RTG zębowego, unitu okulistycznego, agregatu prądotwórczego.
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8 . ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW TRWAYCH
GMINY MIASTO OLEŚNICA W REALIZOWANYCH INWESTYCJACH

Lp.

Wyszczególnienie

1

Urząd Miasta Oleśnicy

Stan na
31.12.2015r.

Stan na
31.12.2016r.

dynamika
31.12.201631.12.2015

16 567 429,09

2 842 293,66

17,16%

2

Zakład Budynków
Komunalnych

943 550,51

1 702 238,01

180,41%

3

Gimnazjum Nr 1

20 163,00

23 308,55

115,60%

4

Gimnazjum Nr 2

14 825,00

0,00

0,00%

5

Szkoła Podstawowa Nr 2

15 547,20

18 310,90

117,78%

6

Szkoła Podstawowa Nr 4

3 868,50

0,00

0,00%

7

Szkoła Podstawowa Nr 6

9 717,00

9 717,00

100,00%

8

Szkoła Podstawowa Nr 7

6 150,00

14 550,00

236,59%

9

Przedszkole Nr 6

8 500,00

8 500,00

100,00%

10

Sekcja Dróg Miejskich
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

537 467,45

258 462,88

48,09%

0,00

8 890,00

0,00%

18 127 217,75

4 886 271,00

11
Razem

Tabela ta przedstawia zaangażowanie procesów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) Gminy
Miasto Oleśnica prowadzone przez:
Urząd Miasta Oleśnicy w zakresie:
-

przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego Zespołu Szkół
Medycznych przy ul. Armii Krajowej 2,

-

uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną dla strefy aktywności gospodarczej,

-

budowy oraz remontem oświetlenia drogowego i sieci energetycznych,
22
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-

budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową,

-

rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych,

-

modernizacji budynku Urzędu Miasta.

Zakład Budynków Komunalnych w zakresie:
- zagospodarowania podwórzy przy: ul. 3 Maja 27-29, Chopina 1, Krótkiej 2, ul.
M.Skłodowskiej-Curie 5-5i, ul. Lwowskiej 2-4, J.Sinapiusa 1-7,
- zagospodarowania terenu przy ul. Krzywoustego 70-71, Słonecznej 20-21,
- sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania klimatyzacji w budynku przy ul.
Wojska Polskiego 13,
- przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kopernika 13,
- zmiany sposobu użytkowania budynku na lokal socjalny przy ul. Kopernika 13.
Gimnazjum Nr 1 w zakresie:
- audytu energetycznego,
- dokumentacji projektowej,
- kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z
uzgodnieniami na termomodernizację budynku,
- sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia boiska.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w zakresie:
- audytu energetycznego,
- dokumentacji projektowej,
- kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z
uzgodnieniami na termomodernizację.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w zakresie:
- opracowania dokumentacji projektowej na budowę boisk do piłki siatkowej oraz placu
manewrowego i montażu hydrantu.
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Szkoła Podstawowa Nr 7 w zakresie:
- opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji poziomej,
- montażu piłkochwytów na boisku szkolnym.

Przedszkole Nr 6 w zakresie:
- opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni na placu zabaw.

Sekcja Dróg Miejskich między innymi w zakresie :
- rozbudowy i przebudowy parkingu przy ul. Wałowej,
- rozbudowy drogi gminnej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego,
- budowy nawierzchni drogowej w sięgaczu ul. Hallera,
- przebudowy chodnika w sięgaczu ul. Wileńskiej do ul. Klonowej,
- rozbudowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego,
- przebudowy drogi do Nieciszowa,
- rozbudowy ul. Maczka,
- rozbudowy ul. Limanowskiego o chodnik i zatokę parkingową,
- budowy ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Dąbrowskiego do ul. Wiejskiej.
- adaptacji pomieszczenia na CEPIK.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:
- sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy lokalu przy ul. Lwowskiej 3/2 na
urządzenie świetlicy środowiskowej.
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9. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY MIASTO OLEŚNICA
WNIESIONEGO JAKO UDZIAŁY

Lp

Wyszczególnienie

Wartość nominalna

Wartość nominalna

akcji (udziałów) w

akcji (udziałów) w

PLN

PLN

dynamika

stan na

stan na

31.12.2016 -

31.12.2015r.

31.12.2016r.

31.12.2015

Miejska Gospodarka Komunalna
Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11
1

Listopada 17

29 082 000,00

29 082 000,00

100,00%

20 000,00

20 000,00

100,00%

100 000,00

100 000,00

100,00%

1 614 250,00

1 663 550,00

103,05%

10 000,00

10 000,00

100,00%

4 020 000,00

4 020 000,00

100,00%

34 846 250,00

34 895 550,00

100,14%

Wrocławska Agencja Rozwoju
2

Regionalnego Spółka Akcyjna
Dolnośląski Fundusz

3

Gospodarczy Spółka z o.o.
Oleśnicki Kompleks
Rekreacyjny "ATOL" Spółka z

4

o.o.
Agencja Rozwoju Aglomeracji

5

Wrocławskiej Spółka Akcyjna
Zakład Zagospodarowania

6

Odpadów Olszowa Spółka z o.o.
Razem

Wartość majątku wniesionego jako udział do spółek w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o
49.300,00 zł w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Oleśnickiego Kompleksu
Rekreacyjnego „ATAOL” w postaci samochodu MELEX o napędzie elektrycznym.
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10. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW

Dochody za okres
Lp.

Dynamika

Wyszczególnienie
01.01.2015-31.12.2015

01.01.2016-31.12.2016

1.

Użytkowanie wieczyste

1 501 314,26

1 630 702,59

108,62%

2.

Dzierżawa gruntów

1 077 503,91

1 102 613,14

102,33%

3.

użytkowanie, trwały zarząd

0,00

96 411,71

0,00%

4.

Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w praw własności

303 099,71

251 918,63

83,11%

5.

Koszty upomnienia - przekształcenie

0,00

0,00

0,00%

6.

Sprzedaż mienia

990 226,99

3 949 443,35

398,84%

7.

Odsetki

55 354,30

52 292,81

94,47%

8.

Opłaty adiacenckie

1 145 141,37

698 065,75

60,96%

9.

Odsetki od opłaty adiacenckiej

13 733,67

7 230,04

52,64%

10.

Koszty upomnienia (od opłaty
adiacenckiej)

417,60

565,60

135,44%

5 086 791,81

7 789 243,62

153,13%

Razem

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w stosunku do
okresu sprawozdawczego zwiększyły się o kwotę 2.702.451,81 zł.
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11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO OLEŚNICA
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO OLEŚNICA
Wartość w PLN
rzeczowe aktywa trwałe
Lp.

Wyszczególnienie

powierzchnia
gruntu w m2

budynki i lokale
wartość gruntów
wartość brutto

1

2

użytkowanie wieczyste osoby fizyczne
użytkowanie wieczyste osoby prawne

3 grunty wydzierżawione

udziały

Razem

wartość brutto wartość brutto
8 721 669,49

1 910 533

25 317 411,41

25 317 411,41

889 099

7 451 641,43

7 451 641,43

3 845 747

53 516 904,13

6

jednostki samodzielne

6 939

237 090,30

585 152,50

7

instytucje kultury

6 628

294 363,40

15 121 698,95

8

użytkowanie
administrowanie,
użyczenie

94 767

2 266 257,94

udziały
środki trwałe w
budowie
ogółem

środki trwałe
w budowie

8 721 669,49

jednostki budżetowe

9

pozostałe
aktywa trwałe

223 648

5

10

obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

126 309 796,21 188 058 900,79

21 137 413,74

389 023 014,87

368 792,07

5 638 459,92

6 829 494,79

247 427,96

1 068 703,61

16 732 193,92
2 266 257,94
34 895 550,00
4 886 271,00

6 977 361

97 805 338,10

142 016 647,66 188 675 120,82

27 844 577,27

4 886 271,00

34 895 550,00
4 886 271,00

34 895 550,00

496 123 504,85

Wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Oleśnica według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi
496.123.504,85 zł. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to wzrost wartości mienia
komunalnego o kwotę 7.474.037,92 zł.
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Wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Oleśnica w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Wyszczególnienie

Lp.

stan na 31.12.2015 stan na 31.12.2016

1

Wartość majątku brutto

2

Liczba mieszkańców

3

Majątek na 1 mieszkańca (w zł brutto)

Dynamika

488 649 466,93

496 123 504,85

101,53%

36 572

36 285

99,22%

13 361,30

13 672,96

102,33%

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Miasto Oleśnica

Lp.

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2015r.

stan na 31.12.2016r.

w PLN

w PLN

dynamika

1

Rzeczowe aktywa trwałe

408 688 182,90

428 497 106,58

104,85%

2

Pozostałe aktywa trwałe

26 987 816,28

27 844 577,27

103,17%

3

Środki trwałe w budowie

18 127 217,75

4 886 271,00

26,96%

4

Udziały

34 846 250,00

34 895 550,00

100,14%

Ogółem

488 649 466,93

496 123 504,85

101,53%
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