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Budżet Gminy na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 
Nr III/35/02 z dnia 30 grudnia 2002r i zamykał się po stronie:


Ø	dochodów		-	   21.410.965,-zł
Ø	wydatków		-	   20.362.909,-zł

Różnice między dochodami a wydatkami w wysokości 1.048.056,-zł stanowi:


a)	sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 500.000,-zł
z przeznaczeniem na:

§	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykupem           300.000
gruntów pn „ oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanaliz.
sanit. dla gminy Wręczyca Wielka

§	drogi na terenie gminy                         		                   200.000




b)	spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.548.056,-zł
z przeznaczeniem na:

§	drogi na terenie gminy wraz z plan.kredytem 
     do zaciągnięcia w 2003r						          493.340

§	budowę kanalizacji sanitarnej w Wręczycy Wielkiej,
Wręczycy Małej i Grodzisko						367.992

§	wydatki bieżące na oświatę                                                         283.344

§	projekt kanalizacji Truskolasy Węglowice                                 403.380









W trakcie 6 miesięcy br dokonano następujących zmian w budżecie:


►	korekty dochodów i wydatków z tytułu udziałów w pod.od osób fizycznych o kwotę (-) 72.573,-zł

►	korekty dochodów i wydatków subwencji  o kwotę (-) 29.197,-zł

►	zwiększono plan dochodów i wydatków o środki z Agencji Restrukturyzacji        i Modernizacji Rolnictwa dla Gimnazjum w Węglowicach II transza o kwotę 8.100,-zł

►	zwiększono plan dochodów i wydatków dotacji celowych o kwotę 120.050,-zł

►	zwiększono plan dochodów i wydatków o ponadplanowe dochody o kwotę 35.100,-zł




W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2003 roku budżet gminy
kształtował się następująco:


Ø	dochody         	-	21.472.445,-zł
Ø	wydatki		-	20.424.389,-zł





Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2003 roku wg działów przedstawia się następująco: 
										






w zł


Lp. DZIAŁ        N A Z W A 			               Plan     WYKONANIE   %  
                                                                                 po zmian.				

1.   010       Rolnictwo i łowiectwo                           30.000          22.427         74,76

2.   020       Leśnictwo                                                 1.300               599         46,08    

3.   400       Wytwarzanie i zaopatryw. w enrgię  1.101.500       478.056          43,40	         elektr.gaz i wodę

4.   600       Transport i łączność 		 	    2.500           2.511        100,44          

5.   700       Gospodarka mieszkaniowa                    86.000          89.030        103,52

6.   710       Działalność usługowa                              2.000            4.596       229,80

7.   750       Administracja publiczna                      119.824           62.001         51,74

8.   751       Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli           33.852           32.412         95,75
                   i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.   754       Bezpiecz.publ.i ochrona przeciwpoż.      7.583            4.232          55,81 

10.   756     Doch.od os.praw.fiz.i od innych       6.025.187     2.573.128          42,71                       
                   jedn.nie posiad.os.praw.  

11. 758       Różne rozliczenia   	              12.561.990      7.312.581         58,21

12. 801       Oświata i wychowanie   		        145.245            84.669         58,29

13. 853       Opieka społeczna                                917.933         510.086          55,57

14. 854       Edukacyjna opieka wychow.              219.531         209.472          95,42

15. 900       Gospod. komun.i ochrona środ.	        218.000         187.176          85,86

16. 926       Kultura fizyczna i sport                            -                          8              -

O G Ó Ł E M			   21.472.445    11.572.984          53,90 




Dochody własne gminy obrazuje poniżej tabela: 


Lp.    WYSZCZEGÓLNIENIE		                        PLAN  WYKONANIE  %
								po zmian.				
1                         2                                                         3                     4              5	

I    DOCHODY OGÓŁEM                               21.472.445     11.572.984    53,90

1.  Dochody własne    				        7.692.987       3.392.230    44,10

     z tego:

  -  podatek od nieruchom.			        2.650.000       1.120.162    42,27

  -  podatek rolny						 190.000          133.768    70,40

  -  podatek leśny 						   37.400            24.427    65,31

  -  pod.od środków transport.				 222.000	    102.500	 46,17

  -  pod.od dział gospod.os.fiz.opłacany                     50.000            17.452    34,90
     w formie karty podatkowej

  -  pod.od spadków i darowizn                                  20.000              7.289	 36,45

  -  wpływy z opłaty skarbowej                                  25.000            12.741     50,96

  -  wpływy z opłaty eksploatacyjnej                           5.000              3.857     77,14

  -  pod.od czynności cywilnopraw.			155.000            54.687     35,28

  -  pod.doch.od osób fiz.                                      2.518.187          905.673     35,97

  -  pod.doch.od osób praw.				  20.000             8.050      40,25

  -  wpływy ze sprzedaży wyrobów                           58.000           73.723    127,11
     i składników majątkowych






1                         2                                                         3                     4              5	

        -  środki na dofinan.wł.inwest.gmin                      8.100             -                -
           pozyskane z innych źródeł

        -  pozostałe dochody                                       1.734.300         927.901      53,50




2.     Dotacje celowe				         1.227.468        872.494      71,08

        z tego:

        -  na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.                1.135.133         683.855      60,24
           oraz innych zad.zlec.gm.

        -  na zad.bież.real.przez gminę na podst.              2.000         106.460  5.323,00
           porozumień z organami adm.rządowej

        -  na real.własnych zad.bieżących gmin             77.752           73.136      94,06

        -  na zadania własne inwest.                                 5.000             5.000    100,00

        -  na zadania real.na podst.poroz.między j.s.t       7.583             4.043     53,32




3.     Subwencja ogólna                                      12.551.990      7.308.260      58,22

        z tego:

        -  subwencja oświatowa 			        8.833.586      5.436.056      61,54
        
        -  subwencja dla gmin			        2.994.030      1.497.018      50,00
        
        -  subwencja rekompensująca (drogowa)         724.374         375.186      51,79








Wykonanie planowanych  dochodów przedstawia  się następująco:



							     PLAN      WYKONANIE     %

1.  DOCHODY OGÓŁEM                           21.472.445      11.572.984        53,90

     w tym:

§	dochody własne                                 7.692.987        3.392.230        44,10
§	dotacje celowe                                   1.227.468           872.494        71,08
§	subwencja ogólna                            12.551.990        7.308.260        58,22


Strukturę planowanych dochodów:  

§	dochody własne                - 		35,82 %
§	dotacje celowe		      - 		  5,72 %
§	subwencja ogólna             -             58,46 %


Natomiast strukturę wykonanych dochodów za I półrocze 2003 r przedstawia   się następująco:


§	dochody własne 	      -    	29,31 %
§	dotacje celowe	                - 		  7,54 %
§	subwencja ogólna             -	          63,15 %


Struktura procentowa planowanych i wykonanych dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:








							        Struktura %          Struktura %
							        planowanych        wykonanych
							        dochody wł.         dochody wł.	

►	podatek od nieruchomości                                   34,46                      33,03
►	podatek rolny						    2,47                       3,94 
►	podatek leśny						    0,49                       0,72
►	podatek od środków transportowych                     2,89                       3,02
►	pod.od dział.gosp.os.fiz.opłacany                          0,65                       0,51
w formie karty podatkowej
►	podatek od spadków i darowizn                             0,26                       0,21
►	wpływy z opłaty skarbowej		 		    0,32                       0,38
►	wpływy z opłaty eksploatacyjnej                           0,06                       0,11
►	pod.od czynności cywiloprawnych                        2,01                       1,61
►	pod.dochodowy od os.fiz.                                    32,73                     26,70
►	pod.dochodowy od os. prawnych                           0,26                       0,24
►	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majatk.     0,75                       2,17
►	środki na dofin.wł.zad.inwest.pozyskane               0,11                         -
z innych źródeł
►	pozostałe dochody                                                22,54                     27,36



Zmniejszenie dochodów a jednocześnie wydatków budżetu gminy po uchwaleniu budżetu na 2003 rok ma bardzo duży wpływ bowiem część zadań już uchwalonych należało wykreślić, jak również określić do minimum wydatki bieżące.
Przykładem może posłużyć zmniejszenie nam udziałów w podatku od osób fizycznych o kwotę (-) 72.573,-zł oraz dotacji celowej na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich o kwotę (-) 23.000,-zł , jak również z tytułu subwencji o kwotę (-) 29.197,-zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w okresie 
I półrocza wynosiły 31.955,-zł co stanowi 0,94 % osiągniętych dochodów własnych i 0,28 % osiągniętych dochodów ogółem.
		Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w podatkach za I półrocze 2003 roku wynosiły 38.475,-zł co stanowi 1,13 % osiągniętych dochodów własnych i 0,33 % dochodów ogółem.
		Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi 
z a ł ą c z n i k  Nr 1 zaś dotacji celowych przedstawia  z a ł ą c z n i k  Nr 3
		Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za I półrocze br. wynoszą 672,69 zł zaś dochody własne 197,18 zł 

								



DOCHODY     Kwota w przel.
										     na 1 mieszkańca
											       w zł	

1.  Ludność gminy						      17.204			

2.  DOCHODY OGÓŁEM                                 11.572.984              672,69	

     w tym:
    
Ø	dochody własne                                        3.392.230              197,18
Ø	dotacje celowe                                             872.494                50,71
Ø	subwencje ogólne                                     7.308.260              424,80




























PRZYCZYNY NIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW 
–	WG DZIAŁÓW



DZIAŁ    020     LEŚNICTWO								

Rozdział  02001  Gospodarka leśna  

		         Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 46,08 % planu . Nie wykonanie planowanych dochodów spowodowane jest brakiem wpływu środków tzw. „tenuta za obwody łowieckie” która przekazywana jest przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe.
Mamy nadzieję, że planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu br. 



DZIAŁ     400	 WYTW.I ZAOPATR.W ENERGIĘ ELEK, GAZ I  WODĘ

Rozdział    40002   Dostarczanie wody

                               Planowane dochody tego działu wykonano w 43,40 %. Biedniejące społeczeństwo oszczędza również na poborze wody. Mamy nadzieję, że w II półroczu br zużycie wody wzrośnie, a tym samym planowane dochody zostaną wykonane.


DZIAŁ     756      DOCH.OD OS.PR.FIZ.I OD INNYCH JEDN.
			NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ			

			Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 42,71 %.


Rozdział   75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

			Rozliczeń  podatku od działalności gospodarczej dokonuje Urząd Skarbowy – planowane dochody wykonane zostały – 35,50 %.






Rozdział    75615   Wpływy z pod.rol.pod.leś.pod.od czyn.cywilnopr.od podatków
                               i opłat lokalnych od os.pr.i innych jedn.organiz.

			Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonany został w wysokości 49,26 %.
Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą – 72.602,- zł
Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika w jednym przypadku ustanowiona jest hipoteka.
W podatku rolnym planowane dochody wykonano w 41,19 %.
Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 10.962,- zł.
Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.



Rozdział   75616   Wpływy z pod.rol.leś.pod.od spadków i darowizn pod.
                              od czyn.cywilnopr. oraz pod.i opłat lok.od os.fiz

         Dochody tego rozdziału wykonano w 40,25 %. 
Planowanych dochodów nie osiągnięto między innymi w:

§	podatku od nieruchomości 
dochody wykonano w 35,54 % zaległości z tego tytułu wynoszą 214.037,-zł
Po drugiej racie wystawiono 663 upomnienia oraz 146 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych

§	od spadków i darowizn
dochody wykonano w 36,45 %, zaległości z tego tytułu wynoszą 5.742,-zł.
Rozliczeń dokonują Urzędy Skarbowe.

§	podatku od środków transportowych  
dochody wykonano w 45,20 % zaległości z tego tytułu wynoszą 85.062,- zł.   
Na wszystkie zaległości wystawiono 56 decyzji określających zaległości oraz  46 tytułów wykonawczych do Komornika.

§	podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano dochody w 32,03 % rozliczeń dokonują Urzędy Skarbowe.








Rozdział   75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących 
 dochód budżetu gminy

 Planowane dochody zostały wykonane w 35,97 %.
Według wyliczeń Ministra Finansów dochody z tytułu udziałów dla naszej gminy wynoszą  2.518.187,-zł. Za okres I półrocza br. wpłynęło 905.673,-zł różnica 
(-) 353.420,50 zł.
Różnica ta dla naszego budżetu jest znaczna. Powoduje to, że rosną zobowiązania wobec wykonawców .
			Nadmienić należy, że  w I półroczu br Minister Finansów 
obniżył nam już wpływy z tego tytułu o kwotę (-) 72.573,-zł co również zaważyło 
na naszym budżecie.

Rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych dokonują Urzędy Skarbowe. Za I półrocze br planowane dochody wykonano w 40,25 %




			Reasumując plan dochodów wykonany został w 53,90 %.
Jednak pomimo tego wykonanie dochodów nie jest zadawalające ponieważ:


§	w I półroczu br.Ministerstwo Finansów nie przekazało w całości planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych – kwota 353.420,50 zł

§	subwencja oświatowa na m-c lipiec br. przekazana w m-cu czerwcu                  w wysokości 679.507,-zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zaliczona na dochody zgodnie z datą wpływu, sztucznie podwyższa dochody gminy za I półrocze br.











	
	

W  Y  D  A  T  K  I

		 	 Plan wydatków na 2003 rok uchwalony przez Radę Gminy 
w wysokości 20.362.909,-zł zwiększony został w ciągu I półrocza 2003 r o kwotę 61.480,-zł i na 30 czerwca 2003 r wynosi 20.424.389,-zł
			Łączne wydatki na okres I półrocza 2003r zrealizowane zostały w wysokości 10.355.381,-zł tj. 50,70 % planu rocznego.
			Ze względu na charakter przeznaczenia wydatki przedstawiają się następująco: 

							      PLAN        WYKONANIE       %

I  WYDATKI OGÓŁEM                                20.424.389      10.355.381       50,70

    z tego:

1.	majątkowe                                                     516.500           426.465       82,57
w tym:
-	inwestycyjne                          	         516.500           426.465       82,57

2.	bieżące                      			    19.907.889        9.928.916       49,87
w tym:

a)	wynagrodzenia                                      9.331.274        4.696.057       50,33
z tego:
-	wynagrodz.osob.                                   8.584.323        4.064.735       47,35

b)	pochodne od wynagr.                            1.957.454        1.051.242       53,70

c)	dotacje                                                   1.254.148           613.694       48,93

d)	wydatki na obsługę długu                        507.800           112.742       22,20    

e)	pozostałe wydatki                                 6.857.213        3.455.181       50,39










Z wydatków bieżących ogółem wyodrębnić należy:

§	wynagrodzenia				-	47,30%
§	pochodne od wynagrodzeń		-	10,58 %
§	dotacje					-	  6,18 %
§	pozostałe				-	34,80 %
§	obsługa długu				-	  1,14 %


Wykonanie wydatków za I półrocze 2003 r wg działów przedstawia 
się następująco 



DZIAŁ    NAZWA DZIAŁU                                    PLAN   WYKONANIE   %
								 po zmian.				
1                             2 					         3                     4              5

	      WYDATKI OGÓŁEM                         20.424.389    10.355.381    50,70

	      z tego:

010        Rolnictwo i łowiectwo                                   457.903        379.157     82,80
400        Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię       570.300        221.268     38,80
              elektryczną gaz i wodę
600        Transport i łączność                                       800.781        361.083     45,09
700        Gospodarka mieszkaniowa                              37.545          20.794     55,38
710        Działalność usługowa				    165.000  	       15.613       9,46
750        Administracja publiczna                             2.730.442     1.277.529     46,79
751        Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.              33.852          32.412     95,75
              prawa oraz sądownictwa
754	    Bezpiecz.publ.i ochrona przeciwpoż.	     241.983         98.271     40,61
757        Obsługa długu publicznego                            507.800       112.742     22,20
801        Oświata i wychowanie				  9.101.987    4.977.356     54,68
851	    Ochrona zdrowia 				     151.925         87.161     57,37
853	    Opieka społeczna   				  1.315.496       658.444     50,05
854        Edukacyjna opieka wychowawcza              2.295.752    1.189 161     51,80







1                             2 					         3                     4              5

900       Gospodarka komunalna i ochr.środ.            1.254.623        559.670     44,61 
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narod.             630.000        300.002     47,62
926       Kultura fizyczna i sport                                  129.000          64.718     50,17



	   Strukturę wykonanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:


010        Rolnictwo i łowiectwo                                  -    3,66 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię      -    2,14 %               
              elektryczną gaz i wodę
600	Transport i łączność                                      -    3,49 %
700        Gospodarka mieszkaniowa                            -    0,20 %
710        Działalność usługowa				    -    0,15 %
750        Administracja publiczna                                -  12,34 %
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.            -    0,31 %             
              prawa oraz sądownictwa
754	Bezpiecz.publ.i ochrona przeciwpoż.            -    0,95 %	     
757	Obsługa długu publicznego                           -    1,09 % 
801	Oświata i wychowanie			    -  48,07 %  
851	    Ochrona zdrowia 				    -    0,84 % 
853	Opieka społeczna   				    -    6,36 %
854        Edukacyjna opieka wychowawcza                -  11,48 %
900       Gospodarka komunalna i ochr.środ.               -    5,40 %   
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narod.             -    2,90 %
926       Kultura fizyczna i sport                                   -    0,62 %

															
Jak wynika z powyższego największą grupę wydatków stanowią wydatki 
na oświatę 4.977.356,-zł co stanowi 48,07 % ogólnego wykonania. 
Administracja – 1.277.529,-zł tj. 12,34 %
Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.189.161,-zł tj 11,41 % ogólnego wykonania wydatków







Plan wydatków budżetowych przeznaczony jest na finansowanie 
sfery socjalno kulturalnej, gospodarczej i pozostałych działów działalności gospodarczej.


Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:


DZIAŁ  010       ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.  01008     Budowa i utrzymanie melioracji wodnych


			  Plan wydatków obejmuje kwotę 18.000,-zł i za okres
I półrocza br wydatki stanowią 4.471,-zł tj. 24,84 % planu i dotyczyły konserwacji rowu w Nowinach i Pile Pierwszej i Drugiej oraz wykon.map Wręczyca Wielka i Mała.


Rozdz.  01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


			  Z zaplanowanej kwoty 401.200,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 356.469,-zł tj. 88,85 % planu z czego wydatki na -  kanalizację sanitarną rejonu Truskolasy – Węglowice – 356.469,-zł


Rozdz.  01030     Izby rolnicze 


			 Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza         
w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. za okres I i II raty w wysokości   3.014,- zł  
czyli 50,23 % planu






Rozdz.  01095     Pozostała działalność

			 Z zaplanowanej kwoty 32.703 zł w okresie I półrocza br. wydatkowano 15.203,-zł tj. 46,49 % planu, z czego na

Ø	wynagrodzenia                   -           5.841,-
Ø	pochodne od wynagrodz.   -           1.150,-

Z pozostałych środków pokryto koszty:

§	wydatki „PFRON”            -       84 
§	energia elektryczna           -     308
§	zakupy opału                     -  4.200
§	wywóz niecz.z weter.i odprow.substancji do atmosfery  -  2.290
§	wyłapywanie psów            -  1.050
§	zakup kolczyków               -     280




DZIAŁ    400   WYTW.I ZAOP.W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I 
			WODĘ									

Rozdz.    40002     Dostarczanie wody          

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 221.268,-zł
tj. 38,80 % planu.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.


►	zakup materiałów do usuw.awarii na hydroforowniach                  -  14.114
►	za energię                                                                                         -  83.272
►	prace remontowe 						                   -  27.779
►	podatek VAT od w/w usług     				                   -    7.679
►	podatek od nieruchom.od urządz.wodociąg.i opł.za pobór wody   -  75.809
►	zakup pompy   					                                       -  12.566
►	pochodne od wynagrodzeń						        -          49









DZIAŁ    600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					

Rozdz.    60016     Drogi publiczne gminne 


		          W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę 361.083,-zł 
tj. 45,09 % planu.	

Wydatki te obejmują:


►	wypis z rejestru gruntów                          -         17

►	prace remontowe                                      - 361.066




DZIAŁ   700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

Rozdz.   70004     Różne jedn.obsługi mieszkaniowej

			Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.590 zł tj. 85,05 % planu.

Wydatki te dotyczyły:

§	za energię w agronomówkach		-   1.383

§	wywóz nieczystości				-   6.914

§	podatek VAT od w/w usług			-      293













Rozdz.   70095     Pozostała działalność

Wydatki te przeznaczone zostały na utrzymanie bloków            
ul. Prusa i Sienkiewicza w tym:

Ø	wynagrodzenie                            		     -      1.200
Ø	pochodne od wynagrodz.             		     -         237
Ø	za energię elektr.na klatkach schodowych    -      1.368
Ø	wywóz niecz.konserw.anteny AZART,        -      3.433
usł.kominiarskie , prace remont. Itp.
Ø	opłata za zanieczyszczanie środowiska         -      5.966

Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w 44,47 % planu tj. 12.204,-zł



DZIAŁ   710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				


Rozdz.   71004      Plany zagospodarowania przestrzennego 

			Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 999,-zł tj. 0,77 % planu z czego w I półroczu sfinansowano:
►	na operaty szacunkowe


Rozdz.  71035       Cmentarze

Wydatki te zostały przeznaczone na:

§	wywóz nieczystości z cmentarzy   -  5.600,-zł

za I półrocze wykonanie stanowi 37,33 % planu











Rozdz.   71095      Pozostała działalność

			W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.014,-zł 
tj. 45,07 % planu.

Wydatki te dotyczyły:

►	wyrysy i operaty szacunkowe                    -      7.424
►	podatek drogowy – autobus                       -      1.590



DZIAŁ    750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA				

Rozdz.    75011      Urzędy wojewódzkie

			 Bardzo skromna dotacja w tym rozdziale została wykonana   
 w  49,71 % planu. Należy tu jednak zauważyć, że plan  nie zabezpiecza istniejących potrzeb.


Rozdz.    75022      Rady gmin

			 W okresie sprawozdawczym wykorzystano 48.268,-zł co stanowi 42,60 % planu, z czego 47.700,-zł wydatkowano na diety dla radnych 
a pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy.


Rozdz.    75023      Urzędy gmin

			 Z zaplanowanej kwoty 2.408.318,-zł wykonano w okresie sprawozdawczym 1.128.223,-zł co stanowi 46,85 % planu.
Środki wykorzystano na zabezpieczenie płac pracowników, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.


Rozdz.    75047       Pobór podatków

			  W ramach tego rozdziału sfinansowano prowizję od inkasa dla sołtysów. Plan wydatków wykorzystano w 47,35 % planu rocznego tj. 55.395,-zł




DZIAŁ   751     URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTROLI 
			I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	

Rozdz.   75101      Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli i ochr.prawa

			Planowane środki dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Za okres I półrocza br środki te wykonane zostały w 50 % planu.


Rozdz.  75110        Referenda ogólnokrajowe

                               W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w wysokości 31.380,-zł dotyczą dotacji związanej z przeprowadzeniem referendum. Za okres I półrocza br wydatki stanowią 31.176,-zł tj. 99,35 %. Różnica 204,-zł stanowi zwrot diety członka komisji z powodu nieuczestniczenia w komisji.
Wydatki te dotyczyły:

-  diety dla OKW                              -      22.198
-  pochodne od wynagrodz.              -           226
-  materiały dla 10 lokali                  -        4.169
-  usługi transp.i wynagr.za dyżury  -       4.473
-  delegacje                                       -          110


DZIAŁ   754      BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ	

Rozdz.   75403       Jednostki terenowe Policji

			 Z całego planu 5.000,-zł wykorzystano  940,-zł czyli 18,80 % planu. Środki przeznaczone zostały na zakup paliwa. Z powodu wejścia w życie nowych przepisów do czasu podpisania porozumienia z Woj.Komedą Policji w Katowicach, wydatki nie będą realizowane.

Rozdz.   75412       Ochotnicze straże pożarne  

			 Plan tego rozdziału wynosi 228.600,-zł wykonanie 93.727,-zł tj. 41,00 %. Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenie kierowców, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, dotacje dla jednostek OSP.




Rozdz.     75414      Obrona cywilna

			  Planowane środki wykorzystano w 42,99 % planu i dotyczą wydatków na obronę cywilną, które obejmują:

-  wynagrodzenia                 -      2.951,-zł
-  pochodne od wynagrodz. -         592,-zł
-  prenumerata czasopisma  -           61,-zł



DZIAŁ    757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

Rozdz.    75702 	  Obsługa pap.wartościowych kredytów i pożyczek
			  jednostek sam.terytorialnego

			  W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od pożyczek i kredytów inwestycji rozliczonych i oddanych do użytku. Na koniec 
30 czerwca br. wydatki te wynoszą 22,20 % planu.


DZIAŁ    801      OŚWIATA I WYCHOWANIE				

			  Na dzień 30 czerwca br plan wydatków w tym dziale wynosił 9.101.987,-zł z czego wykonano 4.977.356,-zł tj. 54,68 % planu.

			  We wszystkich rozdziałach  z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia 2.909.089,-zł i pochodne od wynagrodzeń 671.896,-zł.
W ramach wydatków rzeczowych realizowane są bowiem tylko niezbędne wydatki.

Problemem w II półroczu będzie znaczący brak dotyczący funduszu płac dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to kwota około 150 000 złotych, która ulegnie zwiększeniu z racji zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli. 
W bieżącym roku 5 nauczycieli uzyskało od lipca stopień nauczyciela kontraktowego /wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o 200 zł miesięcznie na 1 etat/, 15 nauczycieli uzyskało od sierpnia stopień nauczyciela mianowanego /pensja zasadnicza wzrasta o 339 zł / a 19 stało się nauczycielami dyplomowanymi /wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o 324 złotych/. 


Ogółem w skali miesiąca skutki zmian wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego, spowodowane awansem zawodowym nauczycieli, zamkną się kwotą 12 000 złotych.
W brakującej kwocie ogólnej uwzględniono przewidywaną do wprowadzenia z dniem 1 września 5% podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi. Jest ona nieodzowna, bo ostatnia regulacja płac dla tej grupy zawodowej miała miejsce w 2001 roku a wynagrodzenia kształtują się na poziomie niewiele wyższym niż najniższe wynagrodzenie przewidziane przepisami.
Znacząco zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone na koszt gminy do szkół specjalnych w Częstochowie i Lublińcu /aktualnie 4 dzieci rodzice dowożą swoimi samochodami a bilety miesięczne refundowane są 3 dzieci oraz ich opiekunom/. Systematycznie wzrasta również liczba dzieci kierowanych do nauczania indywidualnego. Od września tę formę kształcenia realizować będzie 10 uczniów w wymiarze tygodniowym 87 godzin /4,83 etatu pedagogicznego/. Wiele jest również decyzji Poradni – z powodu trudności finansowych nie są one realizowane – o konieczności przydzielania dziecku dodatkowych godzin zajęć w celu niwelowania różnego typu zaburzeń. 
 Mimo ograniczenia do absolutnego minimum wydatków na opał, energię elektryczną i rozmowy telefoniczne do końca roku budżetowego konieczna jest kwota 200 000 złotych a w chwili obecnej dysponujemy na ten cel 30 000 złotych.
Problemem są również sięgające 2000 roku zaległości dotyczące zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą. Aktualnie naliczany jest ekwiwalent pieniężny i zgodnie z podjętymi ustaleniami musi być rozpoczęta realizacja zaległych zobowiązań. 


DZIAŁ     851     OCHRONA ZDROWIA						

Rozdział  85142      Kolumny transportu sanitarnego

			  Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2003 r wynosi 21.925,-zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.335,-zł czyli 56,26 % planu.

Wydatki te obejmują:

Ø	wynagrodzenia                      -    9.795
Ø	pochodne od wynagrodzeń   -    1.928
Ø	PFRON                                 -        105
Ø	ZFŚS                                     -        507




Rozdział  85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

			  W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są poprzez:
							     

     Plan      środ.przek.    wykonanie

		Urząd Gminy                                40.050                                 14.401
	          GZEAO                                         35.950         26.200             26.636
		Instytucje kultury                          35.000         26.250             17.621
		GOPS				    19.000         19.000             16.168
													  

                              					  130.000                                 74.826

		Jak z powyższego wynika nie wszystkie jednostki organizacyjne nie wykorzystały w całości środków jakie zostały im przekazane w I półroczu br.


DZIAŁ    853      OPIEKA SPOŁECZNA						

Rozdz.     85313      Składki na ubezp.zdr.opł.za osoby pobierające niektóre
			 świadczenia z pomocy społecznej

			W ramach wydatków z tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób na kwotę 8.687,-zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana w 72,51 %


Rozdz.    85314       Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne
			  i zdrowotne   

			 W okresie sprawozdawczym wykorzystano 46,78 % planu rocznego. W ramach zadań zleconych wykorzystano kwotę 300.219,-zł 
czyli 46,64 % planu, zaś z zadań własnych kwotę 66.348,-zł tj. 47,39 % planu rocznego.








W ramach zadań zleconych wypłacono:

►	143 świadczeń dla 25 osób pobierające zasiłki stałe na kwotę 59.774,-zł
►	103 świadczeń dla 19 osób  pobierających zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 34.765,-zł
►	334 świadczeń dla 56 osób pobierających renty socjalne na kwotę 133.175,-zł
►	30 świadczenia dla 5 osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 12.171,-zł
►	171 świadczeń dla 41 osób pobierających zasiłki z tytułu ochrony  macierzyństwa na kwotę 41.576,-zł
►	opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 25 osób na kwotę 18.758,-zł

W ramach zadań własnych wypłacono:

►	za pobyt w schronisku dla 2-ch osób bezdomnych na kwotę 632,-zł
►	zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 269 rodzin na kwotę 65.716,-zł


Rozdz.    85315      Dodatki mieszkaniowe 

			 W okresie I półrocza br wypłacono 90 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę  9.571,-zł czyli 54,73 % planu.
Z zadań własnych kwota ta wynosi 7.082,-zł zaś z zadań zleconych 2.489,-zł


Rozdz.    85316      Zasiłki rodzinne, pielęgnac.i wychowawcze

			 Wydatkowano w I półroczu 26.388,-zł tj. 45,92 % planu.
-	wypłacono  zasiłki rodzinne dla 10 rodzin na kwotę 1.752,-zł
-	wypłacono 89 zasiłków pielęgnacyjnych dla 30 osób na kwotę 24.636,-zł
Łącznie na powyższe zasiłki  wydano 91,84 % otrzymanej dotacji.


Rozdz.    85319      Ośrodki pomocy społecznej 

			 Z całorocznego planu 348.379,-zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 182.157,-zł tj. 52,29 % planu.






Wykonanie planu przedstawia się następująco:

§	wynagrodzenia						-	135.882
§	pochodne od wynagrodz. 				-	  27.193
§	podróże służbowe rycz.sam.    			-	    3.192
§	wydatki rzeczowe usł.remont.i pozostałe		-	    8.989
§	energia elektryczna 					-	       813
§	odpisy na ZFŚS					-	    6.088


Na zadania zlecone środki wykorzystane wynoszą 78.209,-zł 
i nie zabezpieczają w pełni poborów dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki realizowane są w ramach zadań własnych wraz z wynagrodzeniem  4 pracowników. Zachodzi obawa że o ile Wojewódzki Urząd Śląski nie dofinansuje środków gminy nie będzie stać na pokrywanie wydatków z tego rozdziału. Przykładem może posłużyć fakt że od kilku lat Urząd Gminy w całości pokrywa odpisy na ZFŚS ze środków własnych.


Rozdz.   85328    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

		        Wydatkowano 14.633,-zł czyli 55,93 % planu rocznego 
i w całości jest to zadanie własne gminy w ramach których objęto pomocą
w formie usług opiekuńczych 3 rodziny 


Rozdz.   85395    Pozostała działalność

		        W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.441,-zł 
czyli 86,41 % planu rocznego.
Pomocą w formie wyprawki szkolnej objęto 43 dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Na koniec czerwca 2003r przekazano szkołom kwotę 3.870,-zł tj. 79,63 % otrzymanej dotacji. 
Za posiłki dla dzieci w szkole dofinansowanie z dotacji celowych wynosi 
26.650,-zł tj. 82,47 % planu zaś z zadań własnych gminy wydatkowano 19.921,-zł tj. 93,97 % planu rocznego. Ogółem za posiłki dla dzieci zapłacono 46.571,-zł zaś pomocą w formie dożywiania objęto 346 dzieci ze 176 rodzin.






DZIAŁ   854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		

		       W ramach tego działu wydatki obejmują

§	świetlice szkolne		-	 	241.023,-zł
§	przedszkola			-		944.607,-zł
§	pozostała działalność           -                       3.531,-zł          

		       We wszystkich rozdziałach tego działu, największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bo aż 77,99 % poniesionych wydatków. Obóz językowy w Gimnazjum w Węglowicach finansowany będzie w m-cach lipiec-sierpień br. 

Podstawowym problemem jest brak środków na malowanie pomieszczeń i konieczne remonty. Mimo to przed rozpoczęciem sezonu grzewczego muszą być wykonane remonty pieców kaflowych w drewnianym budynku w Jeziorze i jego skanalizowanie oraz malowanie dachu na budynku w Pile. Bez podjęcia tych działań narastać będzie zagrożenie powodowane pogarszaniem się stanu technicznego budynków. Bez wsparcia gminy placówki nie poradzą sobie z problemami, ponieważ możliwości pozyskania sponsorów i zdobycia dodatkowych środków znacznie się zmniejszają.

DZIAŁ   900   GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	

Rozdz.   90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód

		        Plan wydatków wykorzystano w 48,07 %. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w wysokości 235.554,-zł dotyczące:

►	utrzymania oczyszczalni                     235.554
     i przepompowni                     
w tym:
-   opłata za wprowadz.ścieków wraz z decyzją Woj.Śląskiego -      9.213
-   roboty montażowe i roz.systemu napowietrz.                        -    81.636
-	podatek od nieruchomości jaki                                              -  104.256
gmina musi regulować od urządzeń 
          sanitarnych
     -   środki BHP       							    -         466
     -  energia elektryczna               				              -    23.857
     -  nadzór nad eksploatacją				                        -      3.350
     -  awarie, wywóz nieczystości i inne 		                        -      4.772
     -  materiały, paliwa					                        -      1.816
     -  VAT od rachunków					                        -      6.188



Rozdz.    90003    Oczyszczanie miast i wsi

			Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.622,-zł tj. 14,37 % planu. 
W ramach tego wydatkowano na:

§	sprzątanie przystanków          -        3.348
§	pochodne od wynagrodz.       -           274



Rozdz.   90015     Oświetlenie ulic placów i dróg

			Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego dróg gminnych wojewódzkich i powiatowych oraz modernizację  oświetlenia ulicznego. Łącznie wykorzystano 258.031,-zł 
tj. 44,34 % planu.
			Do chwili obecnej Urząd Wojewódzki nie zrefundował nam środków za oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę 31.223,-zł



Rozdz.   90095     Pozostała działalność

			Z zaplanowanej kwoty 157.423,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.463,-zł tj. 39,68 % planu.
Z powyższych środków sfinansowano w okresie sprawozdawczym:

Ø	utrzymanie bloków komunalnych		-	22.293
w tym:
-  wynagrodzenia                     		-	     339
-  pochodne od wynagrodzeń		-	       58

Ø	bloku awaryjnego				-	35.976

Ø	opłata inwestycyjna Sobuczyn   		-	  4.194








DZIAŁ   921    KULT. I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	

Rozdz.   92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości
630.000,-zł dla instytucji kultury została przekazana w 47,62 % planu.
z tego:
           - na działalność podstawową      -    265.002            tj.          50 %
           - na działalność inwestycyjną     -      35.000            tj.          35 %


DZIAŁ   926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT				

Rozdz.   92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten 
dział wykonano w okresie I półrocza br. – 64.718,-zł tj. 50,17 % planu.
Z budżetu gminy udzielono dotacji 39.000,-zł dla 6 organizacji LZS, 

W planie budżetu zaplanowano również środki na utrzymanie basenu w Węglowicach, dla dzieci z terenu gminy, wydatki wynoszą 2.300,-zł i dotyczą wydatków na środki czystości i utrzymanie basenu

Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawia  z a ł ą c z n i k  Nr 2 natomiast wykonanie wydatków dotacji celowych 
z a ł ą c z n i k  Nr 4.
		Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca za I półrocze br  stanowią   601,92 zł- 













D O T A C J E    C E L O W E

			Ogólny plan dotacji celowych w wysokości 1.227.468,-zł wykonany został po stronie dochodów w wysokości 872.494,-zł tj. 71,08 % planu, a po stronie wydatków 702.386,-zł tj. 57,22 % planu.

Środki dotacji celowych zostały przeznaczone na:

1)	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie - § 201					


     Dział   750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA				

     Rozdz. 75011   Urzędy wojewódzkie

     plan 91.824           wykonanie    45.643               -            49,71 %
     wpływ 45.643   tj. 49,71 %
    

 
    Dział    751      URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCHRONY 
                             PR. I  SĄDOW.

    Rozdz.  75101  Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli i ochr.prawa

    plan        2.472    -  50 %
    wpływ    1.236
    wydatki  1.236   tj.  50 % planu

   są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

   Rozdz. 75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

   plan        31.380    wykonanie  31.176 – 99,35 %
   wpływ    31.176  tj. 99,35 %
 
   środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i   
   konstytucyjne


 

Dział     801       OŚWIATA I WYCHOWANIE					

Rozdz.    80101  Szkoły podstawowe 

plan              4.328
wpływ         4.328     tj. 100 %
wykonanie   4.328    - 100 %
 
środki przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej


Dział      853      OPIEKA SPOŁECZNA						
   
Rozdz.     85313  skł.na ubezp.zdr.opłacane za osoby pob.niektóre świadczenia z
                             pomocy społecznej	

plan             23.961
wpływ         11.981        tj.    50 %
wykonanie    8.687        tj.    36,25 %

środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
	 
  
Rozdz.    85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ.i zdrow.

plan            643.658       tj.   54,24 %
wpływ        349.111
wykonanie  300.219       tj.   46,64 % planu

   środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

   
Rozdz.    85316    Zasiłki rodz.pielęgn.i wychow.

   plan               57.471       tj.   50,0 %
   wpływ           28.734
   wykonanie    26.388        tj.   45,92 % planu

   środki na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

   



Rozdz.    85319    Ośrodki pomocy społecznej

plan             148.179        tj.   53,84 %
wpływ           79.786
wykonanie    78.209       tj.    52,78 % planu

środki na utrzym. wynagrodz.pracowników gminy ośrodka pom.społecznej.


Rozdz.   85395     Pozostała działalność

plan            4.860
wpływ       4.860     tj. 100 %
wykonanie 3.870    -  79,63 %

środki przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej


DZIAŁ     900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
                             ŚRODOWISKA


Rozdz.   90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan          127.000
wpływ      127.000         tj.    100 %
wydatki    127.000         tj.    100 % planu
w tym 73.227,-zł  to zaległości z  roku ubiegłego.
środki przeznaczone są na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą.


2)	zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - § 202						


Dział    710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						

Rozdz.  71035  Cmentarze

plan                2.000          -     100 %
wpływ            2.000
wykonanie         - „0”

środki na utrzymanie grobów wojennych.


Dział     854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			

Rozdz.   85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

plan              -
wpływ          104.460
wykonanie      „0”

środki na obóz językowy dla gimnazjum w Węglowicach, wykorzystanie nastąpi w m-cach lipiec-sierpień br.


3)  Realizację własnych zadań bieżących gmin    -   § 203				

Dział       801      OŚWIATA I WYCHOWANIE						

Rozdz.  80195    Pozostała działalność

plan                39.417      tj.       100 %
wpływ            39.417
wykonanie     39.417       tj.      100 % planu

środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Dział       853      OPIEKA SPOŁECZNA									 
Rozdz.   85315    Dodatki mieszkaniowe

plan                2.489        tj.    100 %
wpływ            2.489
wykonanie     2.489         tj.    100 %  planu

środki z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

Rozdz.   85395     Pozostała działalność

plan                32.315      tj.     85,72 %
wpływ            27.699
wykonanie     26.650      tj.     82,47 % planu

środki z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci


Dział       854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 			

Rozdz.    85495   Pozostała działalność

plan                 3.531      tj.       100 %
wpływ             3.531
wykonanie       3.531     tj.        100 % planu

środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych
		
4)	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między     
     jedn.samorz.terytor.   §  232								


Dział     754      BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.			

Rozdz.   75414  Obrona cywilna

plan                7.583
wpływ           4.043       tj.      53,32 %
wykonanie     3.543      -        46,72 %

Środki z przeznaczeniem na

a)	wynagrodzenia – 7.083
b)	konserw.i utrzymanie systemów alarmowych - 500

5)	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
     innych zadań zleconych gminom ustawami   -  §    631				

Dział   853        OPIEKA SPOŁECZNA							

Rozdz.  85395   Pozostała działalność

plan               5.000
wpływ           5.000     tj. 100 %
wykonanie   „0”
Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w GOPS

Zestawienie dochodów dotacji celowych przedstawia   
z a ł ą c z n i k   Nr 3  , a wydatków   z a ł ą c z n i k  Nr 4.	    



OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2003


			Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku wykazała, iż występują poważne zagrożenia wpływające na dalszą realizację budżetu.
Szczególnie trudna sytuacja wystąpi w dz. Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza jak również Transport i łączność ( drogi ), oświetlenie ulic
We wszystkich tych działach poważnym problemem jest brak środków finansowych na bieżącą działalność.


Zaangażowanie środków finansowych w budżecie gminy wynosi 85,52 % w stosunku do planu.
Poważnym problemem jest niedofinansowanie z zadań zleconych opieki społecznej gdzie w chwili obecnej brakuje środków m.in. na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ( płace + pochodne) a gminy nie stać na dofinansowanie.
Zagrożeniem jest również zaangażowanie w całości środków w oświacie, edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie już na I półrocze zaangażowanie środków wynosi 100 %.


			W okresie 6 miesięcy br wielokrotnie czynione były starania 
w resortowych wydziałach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
Starania takie będą również podejmowane w II półroczu 2003 roku.
			


W obliczu jednak  ogromnych braków, jakie zapewne wystąpią w większości działów koniecznym jest podejmowanie następujących działań:


1.	bardzo oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
dokonywanie wyłącznie niezbędnych zakupów,

2.	należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych 
dochodów






3.	pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy 
za I półrocze 2003 roku opracowano wg sprawozdań Rb 27S, Rb 28S, Rb 50




Z   a   t   w   i   e   r   d   z   i   ł





Wręczyca Wielka,  sierpień 2003 

	

      		 

     




		

    


