
I N F O R M A C J A

z realizacji  budżetu Miasta i Gminy Wleń
 za I półrocze 2009 roku

Wleń, sierpień 2009 r.



WSTĘP

Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana na podstawie uchwały 
Rady Miasta i Gminy Wleń nr  212/XLII/06 z dnia    29 czerwca 2006  roku.

Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 117/XXIV/08  z dnia 18 grudnia 
2008 roku  uchwaliła budżet gminy na rok 2009 i określiła wielkość dochodów na kwotę 
10.565.000,00 zł. i wydatków na kwotę 11.065.000,00 zł., ustaliła również deficyt budżetu  w 
wysokości 500.000,00 zł. 

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu.  Rada Miasta i Gminy 
podjęła 5  uchwał  zmieniających plan dochodów i wydatków:
-  uchwała nr  128/XXVI/09 z dnia 06.02.2009 r. 
-  uchwała nr  131/XXVII/09 z dnia 23.02.2009 r.
-  uchwała nr  140/XXVIII/09 z dnia 6.04.2009 r.
-  uchwała nr  148/XXIX/08 z dnia 27.04.2009 r.
-  uchwała nr  154/XXXI/09 z dnia 29.06.2009 r.

W ramach swoich kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń wydałem 2 
zarządzenia  zmieniające  plan  dochodów i wydatków:
- Zarządzenie nr 165/09 z 31.03.2009 r. 
- Zarządzenie nr 183/09 z 30.06.2009 r. 

Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu 
w  tym z tytułu :
- pozyskania środków pozabudżetowych na współpracę  gmin partnerskich – 632.209,60 zł. 
- pozyskania środków pozabudżetowych na współpracę  gmin partnerskich – 138.127,50 zł. 
- pozyskania środków pozabudżetowych (Kapitał Ludzki) – 102.507,06 zł. 
- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  - 76.293,46 zł. 
- przyznania środków na zadania inwestycyjne  w kwocie 106.080,00 zł. 
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory uzupełniające  do 
Rady Gminy oraz do Parlamentu Europejskiego – 16.153,00 zł. 

Po stronie wydatków  dokonane zmiany dotyczyły między innymi:
- przyznania   pomocy finansowej Powiatowi Lwóweckiemu  (obwodnica Wlenia – 
  500.000,00 zł. 
- zwiększenia wydatków  na współpracę  gmin partnerskich – 632.209,60 zł. 
- zwiększenia wydatków na współpracę  gmin partnerskich – 138.127,50 zł. 
- zwiększenia  wydatki na realizację programu realizowanego przez MGOPS we Wleniu  – 
102.507,06 zł. 
- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym  - 76.293,46 zł. 
- zwiększenia wydatków  związanych z wyborami – 16.153,00 zł. 
- zwiększenia zadań inwestycyjnych o kwotę 106.080,00 zł. 

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :



Treść Budżet gminy
 na dzień 

1.01.2009 r.

Zwiększenia
planu

Plan po zmianach 
na dzień 

30.06.2009 r.
Dochody 10.565.000,00 1.126.970,05 11.691.970,05
Wydatki 11.065.000,00 1.809.922,31 12.874.922,31
             W tym:
Wydatki majątkowe 2.279.600,00 1.065.266,20 3.344.866,20
Wydatki bieżące 8.785.400,00 744.656,11 9.530.056,11
Deficyt budżetowy 500.000,00 682.952,26 1.182.952,26

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 48,39 %. Na planowaną kwotę 11.691.970,05 zł. 
realizacja wyniosła 5.657.483,60 zł. 

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody według źródeł  Plan po 
zmianach 

 Wykonanie 
%

Wpływy z podatków i opłat 2 011 710,00    1 109 788,38   55,17     

Udziały w dochodach budżetu państwa 1 353 942,00    548 750,27      40,53     

Dochody  z majątku gminy 323 450,00       117 417,09      36,30     
Subwencja ogólna 4 554 124,00    2 582 976,00   56,72     
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
administracji rządowej  § 2100 1 940 582,46    895 321,46      46,14     
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań  bieżących gmin § 2030 307 943,00       229 150,00      74,41     
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 000,00         29 213,14        64,92     
Środki i dotacje otrzymane na realizację inwestycji 106 080,00       -                   -         
Pozostałe dochody własne 183 200,00       144 867,26      79,08     
Środki na realizację programów współpracy: Czechy - 
Polska 763 430,73       -                   -         

Środki na realizację programów społecznych 102 507,86       -                   -         

RAZEM: 11 691 970,05  5 657 483,60   48,39     

Realizacja dochodów  przebiegała  zgodnie  z założonym planem, w niektórych pozycjach 
wykonanie przekroczyło znacznie założony plan roczny.  Wysoka jest realizacja dochodów 
własnych. Środki na realizację programów finansowanych z Unii Europejskiej spodziewane 
są w II kwartale br. 

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - należności:  32.401,00 zł. 



Dochody  realizowane  przez  gminę  dotyczą  wpływów  z  opłat  za  wieczyste 
użytkowanie,  dochodów z najmu i  dzierżawy  oraz odpłatnego nabycia  prawa własności i 
wieczystego użytkowania  gruntów.
Na terenie gminy znajduje się 274 użytkowników wieczystych, zaplanowano wpływy z tego 
tytułu  w wysokości  6.500,00  zł  ,  realizacja  wyniosła  4.213,19 zł.,  co  stanowi  64,82 % . 
Zaległości z lat poprzednich  wynoszą  1.508,00 zł. 
Dochody z dzierżaw dotyczą wydzierżawienia  gruntów rolnych oraz gruntów pod ogrody 
przydomowe,  garaże,  stację  bazową  ERY.  Planowane  wpływy  to  kwota  16.700,00  zł., 
realizacja 10.098,34 zł., co stanowi 60,47 %; zaległości  wynoszą 216,00 zł. 
Na  planowaną  ze  sprzedaży  majątku  gminy  kwotę  318.700,00  zł.  realizacja  wyniosła 
115.060,61 zł.  co stanowi  36,10 % ; zaległości z lat poprzednich to kwota  27.121,00 zł. 
Pozostałe zaległości w wysokości 3.556,00 zł.  pochodzą  z tytułu niezapłaconych odsetek. 

Podatki i opłaty lokalne 
  - należności: 1.592.575,43 zł. 

Należności  pozostałe  do zapłaty  ogółem wynoszą 1.455.980,35 zł. W tej kwocie 
znajdują się  zaległości z lat poprzednich  i  stanowią  472.240,20 zł. 

Na dzień 30 czerwca 2009 r.  zaległości podatkowe wynosiły :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości   - 260.618,,33 zł.
- podatek leśny – 4,00 zł.
- podatek od środków transportu –  705,00 zł. 

Osoby fizyczne:
 
- podatek od nieruchomości   - 128.485,49 zł.
- podatek rolny  -  23.994,31 zł.
- podatek leśny – 721,64 zł.
- podatek od środków transportu – 7.724,50 zł. 
- zaległości z podatków zniesionych   - 49.986,93 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku wystawiono upomnienia:
- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne  -  osoby fizyczne – 236  
  upomnień na kwotę 70.159,70 zł.
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 4 upomnienia na kwotę 7.990,00 zł.
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 2 upomnienie na kwotę 2.047,00 zł.
- podatek rolny – osoby prawne – 2 upomnienia na kwotę 117,0 zł. 
- podatek rolny – osoby prawne – 1 upomnienie na kwotę 16 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. wystawiono tytuły egzekucyjne 
na:
- podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne – 37 tytułów  
   na kwotę 17.749 zł.
- podatek od nieruchomości  – osoby prawne  – 8 tytułów  na kwotę  22.359,60 zł.



- podatek rolny – osoby prawne – 3 tytuły na kwotę 150,20 zł
- mandaty karne – 73 tytuły na kwotę 12.050,00 zł. 

Gmina realizowała  dochody z zakresu administracji rządowej. Na planowaną kwotę 
15.000,00 zł.  wykonano 14.387,78 zł.
Plan i wykonanie, stopień realizacji  dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i 
paragrafów  klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 12.874.922,31 zł.  realizacja wyniosła 5.526.770,26 
zł., co stanowi 42,93%. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się 
następująco:
-  plan  wydatków majątkowych:  3.344.866,20 zł.,   realizacja  wyniosła  674.482,25  zł.   co 
stanowi  20,16 %
-  plan  wydatków  bieżących:   9.530.056,11  zł.,  realizacja  wyniosła  4.852.288,01  zł.,  co 
stanowi 50,92 %

Plan  i  wykonanie,  stopień  realizacji  wydatków  budżetu  gminy  według  działów, 
rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 
2 

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 
2009 r.  przedstawia załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na  dzień   30  czerwca  2008  r.  wystąpiły  zobowiązana  w  kwocie  177.807,28  zł. 
Zobowiązania   wynikły  z   powodu  otrzymania  faktur  w  miesiącu  czerwcu  i  zostały 
uregulowane w lipcu. 

Na  dzień  30  czerwca  2009  r.  Miasto  i  Gmina  Wleń  nie   posiadała   zobowiązań 
długoterminowych  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZAKŁAD B UDŻETOWY

Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu

Przychody:

Plan   - 2.254.872,00 zł.
Wykonanie – 1.614.542,72 zł.
co stanowi 71,60 %  wykonania 

Koszty:

Plan   -  2.254.872,00 zł.



Wykonanie: 1.614.542,72 zł.
co stanowi 71,60 % wykonania

Z analizy sprawozdań  wynika, że  należności zakładu budżetowego są nadal bardzo 
wysokie  i  stanowią  kwotę  846.617,64  zł.  W porównaniu  do  roku  ubiegłego   należności 
uległy zwiększeniu  o kwotę 120.733,26 zł. 

Zobowiązania  Komunalnego  Zakładu  Obsługi  Mieszkańców  na  dzień  30  czerwca 
2009 roku wynosiły 101.737,41 zł.  i były większe w porównaniu do stanu na początek okresu 
sprawozdawczego o kwotę  21.254,73 zł.  W  Zakładzie  wystąpiły zobowiązania wymagalne 
z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie   67.586,44 zł.  

Plan  i  wykonanie,  stopień  realizacji  przychodów  i  kosztów  zakładu  budżetowego 
według  działów,  rozdziałów  i  paragrafów   klasyfikacji  budżetowej  przedstawia  tabela 
stanowiąca załącznik nr 4. 

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne realizują  następujące jednostki budżetowe:
-  Zespół Szkół we Wleniu
-  Przedszkole we Wleniu
-  Szkoła Podstawowa  w Pilchowicach

Dochody i wydatki  zrealizowano w kwocie  149.612,85 zł. 

Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków  z rachunków dochodów 
własnych  według  działów,  rozdziałów  i  paragrafów  klasyfikacji  budżetowej  przedstawia 
tabela stanowiąca załącznik nr 5 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Szczegółową informacje z realizacji przychodów i wydatków  z GFOŚiGW według 
działów,  rozdziałów i  paragrafów  klasyfikacji  budżetowej  przedstawia  tabela  stanowiąca 
załącznik nr 6

INSTYTUCJA KULTURY  I  SAMODZIELNY  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółową realizację  planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i  Turystyki  we 
Wleniu  przedstawia  załącznik nr  7 – informacja przedłożona  przez Dyrektora OKSIT we 
Wleniu. 

Szczegółowe  sprawozdanie  finansowe Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  we  Wleniu   przedstawia   załącznik  nr   8 –  informacja  przedłożona   przez 
Kierownika   SPZOZ  we Wleniu. 

WNIOSKI

1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2009 r.  zamknął się nadwyżką budżetową 
w kwocie 130.713,34 zł.  



2. Podstawowym  źródłem finansowania  inwestycji   II  półroczu  2009 r  będą  środki 
pozabudżetowe. 


