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INFORMACJA OPISOWA  Z   WYKONANIA BUDŻETU
GMINY  BABORÓW   ZA  2006  ROK

 

Informacja zawiera :

1. Zmiany dokonane  w stosunku do pierwotnego budżetu uchwalonego przez Radę 
Miejską,

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych,
3. Wykonanie planu wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych,
4. Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy,
5. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Inne informacje. 

Ι. Zmiany dokonane w 2006 roku  

Wyszczególnienie Budżet gminy Budżet Gminy Różnica %
na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. (3-2) Wzrostu

1 2 3 4 5
1. Dochody własne 6.482.939 6.585.997 103.058 1,59

2. Subwencja ogólna 3.915.961 3.962.201 46.240 1,20
   - część wyrównawcza 481.118 481.118 x
   - część równoważąca 37.121 37.121 x
   - część oświatowa 3.397.722 3.443.962 46.240

3. Dotacje na zadania 
zlecone i powierzone 1.897.390 2.177.331 279.941 14,75

4. Dotacje i środki na 
zadania      własne 1.317.210 2.017.000 699.790 53,13

R a z e m 13.613.500 14.742.529 1.129.029 8,29

Przychody 2.690.000 3.005.520 315.520 11,73
- nadwyżka/ wolne środki 420.000 799.450 379.450
- pożyczki i kredyty 2.150.000 2.150.000 x
- spłaty pożyczek udziel. 120.000 56.070 -63.930

O G Ó Ł E M 16.303.500 17.748.049 1.444.549 8,86
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Środki wykazane w kolumnie 4 powyższego zestawienia dotyczyły zmian z następujących
tytułów    :

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł
1. Wprowadzenie wolnych środków +379.450
2. Zmniejszenie planu pożyczek do udzielenia -63.930
3. Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego +257.910
4. Korekta planu dofinansowania z FOGR do zadania 

inwestycyjnego
-34.700

5. Zmniejszenie planu dofinansowania zadania  inwestycyjnego -120.000
6. Korekta planu finansowego z zakresu zadań adm. rządowej 

(zmiana imion oraz likwidacja paszportów)
-739

7. Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac interwencyjnych +18.000
8. Wprowadzenie dotacji otrzymanych z powiatu +1.060
9. Wprowadzenie dotacji na wybory samorządowe +27.678

10. Zwiększenie planu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych

+14.534

11. Zwiększenie planu subwencji +46.240
12. Wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin +34.732
13. Wprowadzenie oraz korekta planu dotacji w ramach Kontraktu 

wojewódzkiego
+73.662

14. Wprowadzenie dotacji i środków na zadania oświatowe +9.533
15. Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów +139.532
16. Wprowadzenie dotacji na pokrycie pracodawcom kosztów 

kształcenia pracowników młodocianych
+38.272

17. Zwiększenie planu dotacji na opiekę społeczną +416.889
18. Wprowadzenie dotacji na realizację zadania „Spotkania realne i 

wirtualne”
+2.700

19. Zmniejszenie planu dotacji z GFOŚ -13.000
20. Zwiększenie planu środków pochodzących z budżetu UE na 

zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji...”
+155.969

21. Wprowadzenie dotacji i środków na zadania kultury +20.485
22. Wprowadzenie dotacji od Woj. Konserwatora Zabytków na 

dofinansowanie remontu Kolumny Maryjnej
+26.900

23. Korekta planu środków z Funduszu Wspomagania Wsi -10.000
24. Wprowadzenie darowizn +6.326
25. Wprowadzenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych +8.200
26. Zwiększenie planu środków z tytułów innych dochodów w 

gminnych jednostkach oświatowych
+8.846

Ogółem 1.444.549
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ΙΙ. Wykonanie planu dochodów budżetowych.  

                           Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2006 rok było 
wykonanie dochodów własnych w 2005 roku z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, 
wielkości szacunkowe na niektóre pozycje dochodowe podawane przez Ministerstwo 
Finansów ( subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz Wydziały 
Merytoryczne Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  (dotacje celowe na zadania rządowe), a 
także stawki na podatki i opłaty lokalne przyjęte przez Radę Miejską.

                     Plan dochodów budżetowych  na dzień  31.12.2006r. wynosi  14.742.529 zł
wykonano  14.017.276 zł,  co stanowi 95,1 % planu. 

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

1.W dziale Rolnictwo –  na plan 419.410 zł  wykonano  257.910 zł .  Wykonanie  dotyczy 
otrzymanej  dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Ponadto w dziale tym była 
realizowana inwestycja w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi „Tranzyt Dzielów 
-Raków”  współfinansowana ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej  
Zadanie zostało  zrealizowane  w listopadzie 2006r. natomiast ze względu cykl rozliczenia 
inwestycji  refundacja środków pieniężnych  nastąpi w 2007 r.

2. W dziale Leśnictwo  - plan 2.520 zł,  dochód z najmu terenów łowieckich wynosi 
1.837 zł.

3. W dziale Transport i łączność  -na  plan 54.300 zł wykonano 48.364 zł uzyskując 
wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 391 zł oraz wpływu środków pieniężnych 
tytułem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne 
„Modernizacja drogi transportu rolnego w Babicach”  – 47.973 zł

4.W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 503.830  zł  uzyskano następujące 
wpływy :
- za wieczyste użytkowanie na plan 7.300 zł, wykonanie 6.336 zł tj. 86,8 % planu. 

Uzyskane wpływy nie zabezpieczają ustalonych należności, które wynoszą 13.240 
zł. Na występujące zaległości w kwocie  6.904 zł  wszczęto postępowanie 
windykacyjne.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 303.400 zł, wykonano 
246.942 zł, co stanowi  81,4 %. Należność wraz z zaległościami   z roku ubiegłego 
ustalona została na poziomie 400.083 zł.  Zaległości w tej pozycji dochodowej za 
okres  sprawozdawczy stanowią kwotę 153.819 zł i dotyczą najmu lokali 
mieszkalnych oraz należności z tytułu czynszów dzierżawnych.

- planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej  do mieszkań stanowiących 
gminny zasób nieruchomości  skalkulowano na 68.500 zł,  należność za okres 
sprawozdawczy ustalono na  74.866 zł. Wykonanie wynosi 48.733 zł tj. 71,1% 
planu. Zaległość wynosi 26.139 zł. Na zaległości występujące w wymienionych 
wyżej pozycjach wszczęto postępowanie windykacyjne.
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- na plan wpływów z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych 123.500 zł 
wykonano 131.209 zł, tj. 106.2%,

- wpływy z tytułu  odsetek za nieterminowe płatności  wynoszą  2.684 zł 
- ponadto w dziale tym uwzględniono wpływy w kwocie 13.300 zł  z tytułu 

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.
Razem wpływy wynoszą 449.204  zł tj. 89,2 % planu.

5. W dziale  Administracja Publiczna  na ogólny  plan  180.713  zł uzyskano 
następujące wpływy : 

- z tytułu opłaty administracyjnej  – 5.150 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 6.189 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności, 

działalności gospodarczej  wynoszą  72.555 zł,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem spraw 

paszportowych – 3.024 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie  się z ZUS i US, rozliczenia z lat 

ubiegłych  wynoszą 3.201 zł,
- wpływy  Powiatowego Urzędu Pracy stanowiących refundację poniesionych kosztów 

zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych wynoszą 
21.413  zł, 

- 5% dochodów w opisywanym dziale  tj, 1.245 zł  Gmina pozyskała w wyniku 
realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów 
osobistych, udostępnianie danych)

- wpływy ze złomowania ruchomych składników majątkowych wynoszą 904 zł. 
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 460 zł na dofinansowanie kosztów 

przejazdów poborowych   z terenu gminy  Baborów  do Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w   Głubczycach

- wpływ dotacji z Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadania w ramach  projektu 
„Razem w Europie”  - inicjatywa wspólnotowa INTERREG-III A” gmina otrzymała 
kwotę 5.885 zł . Ze względu wydłużony cykl rozliczenia zadania  refundacja środków 
pieniężnych z Unii Europejskiej  nastąpi w 2007 r.

Razem dochody tego działu wynoszą 120.026 zł i stanowią 66,4 % planu.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 28.750 zł wpłynęły 
dotacje celowe na finansowanie:
- prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.072 zł, tj. 100 % planu.
- przeprowadzenie wyborów  samorządowych   - 26.060 zł –  94,2 % planu,

7..W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 
3.400 zł uzyskano następujące wpływy :
- dochody z najmu lokali w remizach OSP – 1.979 zł
- wpływy  za dostawę wody i energii do części mieszkalnych w budynkach OSP - 

316 zł,
- dotacja celowa na finansowanie wydatków bieżących  z zakresu Obrony Cywilnej – 

1.000 zł.

Razem wpływy wynoszą  3.295  zł co stanowi  96,9 % planu.
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8. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych  na plan  5.061.161 zł 
wpływy wynoszą 4.923.319 zł, co stanowi  97,3 % planu.

Realizacja głównych pozycji dochodowych tego działu przedstawia się następująco :

- podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny  od osób fizycznych i 
osób prawnych przyjęto do planu w kwocie 3.408.620 zł. Wysokość tą wyliczono w 
oparciu o przedmiot opodatkowania i stawki określone przepisami prawa.
Należności wynikające z analitycznej ewidencji podatkowej na okres całego roku z 
uwzględnieniem należności z lat ubiegłych wynoszą 3.383.013  zł.   Wpłaty z tego 
tytułu wynoszą  3.184.634 zł, co stanowi 93,4% planu. Zaległość  bez uwzględnienia 
nadpłaty w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej 
wynosi  184.046  zł. Z wymienionej zaległości na hipotekę wpisano kwotę 18.368 zł 
-trzech podatników.
 Udzielone ulgi w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty z terminem 
płatności w 2007 roku wynoszą 15.708  zł, natomiast  w formie  umorzenia udzielono 
ulg w wysokości 28.638  zł. Skutki zwolnień z podatku od nieruchomości wynikające z 
uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 213.103  zł. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości 
wynoszą 164.806  zł.
Na występujące  zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

-   podatek od środków transportowych  na plan 83.900 zł  wykonano 147.272  zł  tj.
     175,5  % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą
      46.047 zł   z czego  16.834 zł odroczono i rozłożono na raty z terminem płatności w 

2007 roku. Udzielona ulga w formie umorzenia wynosi 9.886 zł. Skutki zwolnień 
wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 1.936 zł.

      Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków 
transportowych wynoszą  31.726 zł. 

      Łączne skutki finansowe w podatkach i opłatach lokalnych wynikające z obniżenia 
górnych stawek podatkowych, zwolnień, oraz ulg przyznanych  przez organ 
podatkowy stanowią kwotę  482.636  zł.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w kwocie 72.379 
zł. , co stanowi 82,5 % planu

-  pozostałe  wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w 
wysokości  54.720 zł co stanowi  127,3   % w stosunku do planu.  Na wykonanie 
założeń planowanych mają niewątpliwie wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz 
podatku od czynności cywilnoprawnych.

- udziały  w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo 
Finansów. przyjęto do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez 
Ministerstwo Finansów w kwocie 1.353.104 zł, natomiast wpływy wynoszą 1.400.301 zł 
tj. 103,5 % planu. 

Pozostałe wpływy z zakresu podatków i opłat lokalnych wynoszą  64.013  zł co stanowi 
1,3  % całości wpływów w ramach omawianego działu .
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9. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi  3.962.201 zł, 
    co stanowi  100 % planu. Ponadto gmina uzyskała  środki na uzupełnienie dochodów gmin 
    w wysokości 34.732 zł.

      W dziale tym, ewidencjonuje się także oprocentowanie środków na rachunkach  
      bankowych, które  w skali całego roku daje kwotę 21.148 zł,

10. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 339.323 zł 
uzyskano wpływy w wysokości 307.179 zł. tj. 90,5  % planu z następujących tytułów :

-  z tytułu najmu i dzierżawy mienia  w wysokości 76.520  zł 
- wpływy z tytułu rozliczeń za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych 

i rozliczeń z lat ubiegłych  – 948  zł,
- z tytułu dotacji celowej na wyprawki dla dzieci, naukę języka angielskiego  i 

dofinansowanie kosztów sesji kwalifikacyjnej  – 4.191   zł.
- dotacja na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 

37.793 zł 
- otrzymane darowizny   – 1.458 zł.
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych – 100.832 zł.
- z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych  Gimnazjum 

otrzymało środki w wysokości 2.969  zł na realizacje projektu  „Z przeszłości w 
przyszłość”

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych  - 7.446 zł
- w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, Gmina otrzymała dotację w kwocie 73.662 zł 

na termomodernizację obiektu szkolnego przy ul Opawskiej w Baborowie ,
- pozostałe wpływy z tytułu odsetek i i innych kar pieniężnych wynoszą 263 zł,
- za dostarczenie energii cieplnej do wynajmowanych lokali mieszkalnych – 1.097 zł,

   
11. W dziale  Ochrona Zdrowia  realizowane są wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na plan 82.000 zł wpływy z tego tytułu wynoszą 
75.831  zł co stanowią  92,5  % planu.

12. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi  2.975.439  zł z 
czego 2.936.969  zł  to plan dotacji celowych  na finansowanie zadań zleconych i 
własnych, których  wpływy za okres sprawozdawczym wynoszą  2.803.150  zł  .  

      Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – 10.816 zł  i stanowią  119.5  % planu w 
tej pozycji dochodowej . Dochody związane z realizacją zadań rządowych  wyniosły 56 zł.

       Ponadto w dziale tym ujęto otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy  w 
zakresie prowadzonych  prac społecznie użytecznych w wysokości 28.566 zł 

13.  W dziale  Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów w  kwocie 
645.732  zł  uzyskano wpływy w wysokości  560.404 zł co stanowi 86,8 %  z 
następujących tytułów :

         - odpłatności za wydane posiłki -  445.508  zł,
         -  dotacja na dofinansowanie projektu „Spotkania realne i wirtualne” – 2.578 zł 

− dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 104.103 zł,
− dotacja celowa na realizację projektu „Jesteśmy równi”- 5.159 zł

         - wpływy z usług wynoszą 3.056 zł 
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14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  planowane wpływy 
skalkulowano na kwotę 331.721  zł, natomiast wykonanie wynosi  298.691  zł  co 
stanowi 90 %  z następujących tytułów :

      - wpływy z opłaty produktowej – 395  zł,
      - wpływy za odprowadzenie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz inne 

dochody  –5.998 zł,
      - wpływ dotacji z GFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska- 244  zł, 
      - środki  otrzymane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań 

inwestycyjnych „Modernizacje Miejsc  Spotkań w Baborowie , Rakowie oraz Suchej 
Psinie”   –136.086 zł.

      - dotacja z Budżetu Państwa oraz  środki strukturalne z funduszy europejskich  w 
kwocie  155.968 zł  na współfinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią ścieków P2 przy ul. Głubczyckiej w Baborowie. Środki 
przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w ramach prefinansowania w BGK  na 
realizację tego zadania.

     

15. W dziale  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w planie przyjęto kwotę   
101.397 zł, w tym z tytułu najmu lokali w placówkach kulturalnych 45.040  zł. Wpływy 
z tytułu to kwota 42.115  zł  i stanowią 93,5  % planu.

       Na podstawie podpisanego porozumienia z Starostwem Powiatowym w Głubczycach
      Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie działalności zespołu mażoretek – 600 zł 
      Otrzymane darowizny  to kwota  – 4.826 zł.
      Pozostałe dochody to kwota 3.979 zł.
      Ponadto w ramach przeprowadzonej  „ Modernizacji  Obiektu Zabytkowego – 

Kolumny Maryjnej”   otrzymano dofinansowanie w wysokości 26.834 zł od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

       W związku z realizacją zadania „Przyjaźń otwiera granice” w ramach programu 
wspierania inicjatyw lokalnych INTERREG IIIA  gmina otrzymała środki z Budżetu 
Państwa w wysokości 2.396 zł . Natomiast środki unijne ze względu na wydłużony 
czas rozliczenia nie wpłynęły w roku sprawozdawczym.

16. W dziale Kultura Fizyczna i Sport uzyskano wpływy:
      -  dochody z dzierżawy boisk   896 zł 
      -  wpływy z usług w kwocie – 88  zł.
      - wpływy z tytułu zwrotów dotacji za 2005 r.  - 1.681 zł 

    
  Dochody budżetowe ogółem można podzielić na 4 podstawowe grupy, dla których 
wykonanie planu przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Plan  po
zmianach

Struktura
planu

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w %

Struktura
wykonania

1 2 3 4 5 6
1. Dochody realizowane przez Urzędy Skarb 130.670 0,89 127.099 97,27 0,91
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2) subwencje i udziały: 5.315.305 36,05 5.362.502 100,88 38,26
     - subwencja oświatowa 3.443.962 3.443.962 100,0
     - subwencja równoważąca 481.118 481.118 100,0
     - subwencja wyrównawcza 37.121 37.121 100,0
     - udział w pod.doch.od osób fiz. 1.353.104 1.400.301 103,49

3) Dotacje i środki na zadania : 4.194.331 28,45 3.765.826 89,78 26,87
- zlecone i powierzone – adm. rządowa 2.177.331 2.052.239 94,25
- bieżące zadania własne 2.017.000 1.713.587 84,96

4. Pozostałe dochody 5.102.223 34,61 4.761.849 93,33 33,96

O G Ó Ł E M 14.742.52
9

100 14.017.276 95,10 100

W strukturze planu jedną z ważniejszych grup dochodów są pozostałe dochody, których 
głównym źródłem są dochody realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne, 
wynikające z ustaw szczególnych a mianowicie : Ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, Ustawy o  podatku rolnym, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Natomiast struktura wykonania wskazuje, że dochody z tytułu subwencji i udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią najwyższy udział wykonania.

Poza dochodami  omówionymi wyżej, Gmina w  roku sprawozdawczym pozyskała środki 
finansowe z następujących tytułów:
1. kredytu  długoterminowego   w Banku Ochrony Środowiska oddział w Kędzierzynie-
Kożlu  w wysokości 2.000.000 zł  na  finansowanie  planowanego  deficytu budżetu w 
2006 r. oraz wcześniej zaciągniętych kredytów
2. Gmina udzieliła pożyczki na realizację programu „e-urząd” Inwestorowi 
Bezpośredniemu  i przychód z tytułu tej spłaty wynosi 56.030 zł 
3. wolne środki za 2005 r. – 818.747 zł 
Ponadto w 2006  roku uzyskano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w 
kwocie 63.027  zł na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Głubczyckiej. 
Z przyczyn niezależnych od Gminy, pożyczka przyznana 2005 r.  wpłynęła na rachunek 
bankowy w dniu 3 stycznia 2006r. musiała być zaliczona do przychodów  2006  roku.
                      
 Tabelaryczne wykonanie planu dochodów  i przychodów według działów i źródeł ich 
pochodzenia przedstawia załącznik Nr  1.

ΙΙΙ. Wykonanie planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych  

                                  Bazą planowania wydatków budżetowych na 2006 rok było 
wykonanie roku 2005 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim 
wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania 
określone do wykonania w 2006 roku. Strona dochodowa już na etapie planowania nie 
zabezpieczała w pełni potrzeb zadaniowych, dlatego też Gmina zmuszona była 
zaplanować przychody w formie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego 
deficytu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów. 
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                               Analizując realizację budżetu po stronie wydatków stwierdza  się, że w 
celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych społeczeństwa, które to potrzeby są zadaniami 
własnymi gminy, Gmina realizowała w okresie  sprawozdawczym  wydatki w zakresie 
zadań bieżących i inwestycyjnych.  Plan wydatków za rok sprawozdawczy został 
wykonany w 90,0 % t j. na plan 16.713.585 zł wydatkowano  15.037.760 zł.

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

1. W dziale Rolnictwo  -  plan  481.770 zł, wykonano –  389.953 zł, tj. 80,9 % planu.
W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące :
• wydatki związane z realizacją programu „Odnowa Wsi „ – 680 zł.
• usługi weterynaryjne    –  1.008 zł,
• badanie wód gruntowych – 2.640 zł
• Składki na rzecz Izby Rolniczej – 23.212 zł
• wydatki związane z wypłatą  zwrotów podatku akcyzowego dla rolników – 257.910 zł 
• przekazano dotacje dla Gminy Kędzierzyn-Koźle w wysokości 1.700 zł  jako udział w 

kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt 

W ramach wydatków majątkowych  na   roboty ziemno -montażowe przy  realizacji 
zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  „  Budowa  sieci  wodociągowej  tranzytowej  
Dzielów-Raków” które obejmowały  budowę sieci wodociągowej podziemnej o  długości 
780,00m  na  plan  188.980  zł  wydatkowano  102.803 zł.  Niższa  kwota  wydatkowanych 
środków wynikła z oszczędności poprzetargowych.   Źródła finansowania wydatkowanych 
środków przedstawiają się następująco  :  678 zł   własne środki  budżetowe, 25.531 zł 
Budżet Państwa i 76.594 zł środki strukturalne UE-ZPORR. Wykonawcą  robót był  Zakład 
Produkcyjno – Usługowy „Elton-Głubczyce”.  Zadanie zostało zakończone w listopadzie 
2006 r. i efekt inwestycyjny został  rozliczony. Całkowity koszt zadania wynosi 110.477 zł 
Udział  dofinansowania  ze  środków strukturalnych  to  kwota  76.594  zł.   W  związku  z 
określoną  procedurą  przekazywania  płatności  przez  Instytucję  Pośredniczącą,  Gmina 
założyła środki finansowe za Budżet Państwa oraz środki unijne. Refundacja  nastąpi w 
2007 r. po rozliczeniu inwestycji.

 2. W dziale Transport i łączność– na plan  393.900 zł, wydatkowano  282.848  zł, 
co stanowi  71,8 % planu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na :
• remont cząstkowy dróg –  39.987 zł 
• remont dróg na terenie Osiedla Akacjowego  - 26.444  zł,
• koszenie poboczy dróg gminnych – 627 zł,
• remont łapaczy – 5.338   zł,
• odnowienie oznakowania dróg  –  4.811  zł,
• remont mostu w Babicach – 8.755 zł
• rekultywacja dróg transportu rolnego – 9.416  zł,
• prace porządkowe i remontowe na przystankach – 2.660 zł
• bieżące utrzymanie dróg – 26.475   zł,
• remont dróg w Czerwonkowie –   2.440  zł,
• wykonanie łąpaczy w  Babicach i w Baborowie – 7.277 zł,
• wbudowanie studzienek kanalizacji burzowej w Babicach – 1.861 zł
• likwidacja uskoku w drodze w Księżym Polu – 4.750 zł
• bieżące  utrzymanie obiektów mostowych – 2.440 zł
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• roczny przegląd dróg gminnych –  6.344 zł
• remont kładki dla pieszych przez tory – 7.660 zł
• opłaty wniesione do Starostwa Powiatowego z tytułu wbudowania urządzeń w drogi 

powiatowe – 18.809 zł

W ramach zadań inwestycyjnych  wykonano następujące zadania : 
1. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Babicach”   W trakcie prac 
została wykonana przebudowa drogi gminnej transportu rolnego o nawierzchni gruntowej 
na nawierzchnie z podbudową tłuczniową  powierzchniowo utwardzona grysami i emulsją 
asfaltową. Zakres prac obejmował:
- roboty ziemne,
-wykonanie odwodnień,
- wykonanie podbudowy,
-wykonanie nawierzchni,
- montaż znaków drogowych
Roboty zostały  wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A w 
Głubczycach. Na realizację tego  zadania wydatkowano kwotę 94.069 zł . Montaż 
finansowy  poszczególnych źródeł wykonanego  zadania przedstawia się następująco : 
46.096 zł własne środki budżetowe, 47.973 zł  środki z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w Opolu.  Całkowity koszt zadania wyniósł 105.569 zł. Zadanie zostało 
zakończone i rozliczone efektem  inwestycyjnym 
2. Na opracowanie dokumentacji technicznej  przy realizowanym zadaniu „Przebudowa i 
remont drogi wraz z budową zatoki parkingowej w Rakowie „ wydatkowano 7.195 zł. 
3. W zakresie zadania „Budowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w 
Baborowie”  wydatkowano  5.490 zł na  sfinansowanie opracowań dokumentacyjnych. 

Na  wykonanie  wydatków w tym dziale miały wpływ niższe wydatki niż planowano na 
zadania remontowe takie jak :remont dróg na terenie gminy – plan 100.000 zł, 
wydatkowano 39.987 zł , remont mostu w Babicach – plan -10.000 zł  wydatkowano 8.755 
zł, W zakresie zadania „remont kładki dla pieszych przez tory” ze względu na 
przedłużające się uzgodnienia  dokumentacji technicznej  na poziomie  PKP w Gliwicach 
wydatkowano 7.660 zł  na planowane  20.000 zł . Ponadto  część prac wykonano w 
zakresie koniecznym  do wykonania   także przy udziale pracowników zatrudnionych w 
ramach  prac  interwencyjnych   i społecznie użytecznych stąd też nie wydatkowano 
planowanych środków.  

3. W dziale Gospodarka  Mieszkaniowa - plan 430.790 zł, wykonanie 428.009 zł tj.
    99,4 % planu.
W ramach wydatków bieżących, środki wydatkowane zostały na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych, a przede wszystkim :
• udział Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 213.738 zł, w tym :

- koszty eksploatacji nieruchomości – 154.588 zł, 
- koszty eksploatacji centralnego ogrzewania – 59.150 zł,

• koszty eksploatacji budynków  gminnych – 174.010 zł,  w tym :   
1)koszty wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalentów oraz  świadczeń socjalnych 
palaczy zatrudnionych w kotłowni przy   ul. Moniuszki 15  – 9.872 zł
2) koszty zakupu opału, oleju rękawic   - 5.870 zł 

 3) koszty remontów – 63.827  zł, w tym : 
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- roboty wodno-kanalizacyjne  , montaż wodomierzy – 1.684 zł przy ul. 
Dąbrowszczaków 35 
 

 
  - roboty zduńskie , przebudowa  pieców pokojowych –  28.164 zł 
    w budynkach przy ul.  Rynek 1,5,13 ,  Krakowska 5,  Głubczycka 84, 

Dąbrowszczaków 20, 25 , Raciborska 2 
         

- roboty stolarskie, montaż okien  - 9.010 zł w budynkach przy ul. Dąbrowszczaków 1,
  Rynek 4, Głubczycka 34

- roboty dekarskie  w zakresie remontów i napraw dachów, montaż rynien – 11.557 zł 
  w budynkach przy ul. Powstańców 75, Głubczycka 94, Dąbrowszczaków 20 

 - przegląd i remonty instalacji grzewczych, elektrycznych, gazowych  w  budynkach 
gminnych – 8.015 zł

 - roboty murarskie  - 5.397 zł wykonanie remontu lokalu przy ul. Szkolnej 2, montaż 
bram w budynkach przy ul. Szkolnej 2, Świerczewskiego  7 

4) koszty bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych – 64.719  zł, w tym : kontrola 
stanu technicznego budynków gminnych – 5.290  zł, ubezpieczenie budynków oraz 
koszty opłat sadowych – 920 zł    

     
Na zakup pieca co do lokalu przy ul. Powstańców 75 oraz  zakupy związane z 
przystosowaniem mieszkań do zasiedlenia  wydatkowano kwotę 14.306 zł 

     Koszty energii elektrycznej, cieplnej  i wody wyniosły  10.332 zł.  Natomiast na zwroty 
     kaucji mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań  na podstawie zawartej 
     ugody wydatkowano  5.084 zł
    
•  koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – 28.096 zł
• wykonanie podjazdu – pochylni  przy  budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 3 – 

10.958 zł
• usługi informatyczne   – 836  zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 

wynoszą 371  zł,

4.  W dziale Administracja Publiczna na plan 2.062.543  zł wydatkowano 
1.907.678  zł co stanowi  92,5 % planu .  Podstawowe  wydatki tego działu  to : wydatki na 
administrację samorządową, administrację rządową oraz koszty funkcjonowania Rady 
Miejskiej.

Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej wynoszą 1.538.764 zł i 
przedstawiają się następująco :
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

świadczenia socjalne pracowników samorządowych – 1.213.118 zł, 
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- ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe  - 5.248 zł,
-  koszty podróży służbowych krajowych –  15.394 zł,  ryczałt za używanie prywatnych 

samochodów do celów służbowych  - 3.320 zł,
-  wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe –  17.433 zł,
-  zakup druków, czasopism, wydawnictw,  aktów prawnych  –  15.306 zł,
-  zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów spożywczych – 

11.246 zł,
-  usługi pocztowe i telekomunikacyjne  - 61.420 zł,
-  doposażenie stanowisk pracy –  13.755 zł
-  naprawa i  konserwacja wyposażenia i sprzętu p.poż.– 2.385 zł,
-  koszty utrzymania kserokopiarki  14.872 zł,
-  zużycie energii  elektrycznej i wody – 15.281 zł,
-  usługi informatyczne i internetowe  –  35.200zł,
-  obsługa BHP i badania lekarskie –  2.180 zł,
-  koszty utrzymania samochodów służbowych  – 13.706 zł,
-  usługi komunalne i opłaty RTV –  4.050 zł
- wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac 

publicznych, interwencyjnych i na potrzeby konserwatorów wyniosły - 1.441 zł,
- koszty bieżących napraw w budynku administracyjnym  – 5.319 zł,
- prowizje bankowe –  1.895 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.826 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników –  34.227 zł,
- obsługa prawna –  21.960 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy –7.625 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia –5.982 zł,
- opłaty  związane z zaciągnięciem kredytu, ogłoszenia prasowe i inne  – 1.805 zł,
- składka na PFRON – 12.770 zł,

W zadaniu   Promocja gminy na plan 82.000 zł  wydatkowano 63.606zł co stanowi 77,6 % 
W ramach tego zadania został zrealizowany projekt  w ramach programu INTERREG IIIA 
Program miał charakter spotkania  integracyjnego z udziałem dzieci , młodzieży oraz 
mieszkańców naszej gminy . Udział źródeł  finansowania wydatkowanych środków 
przedstawiają się następująco : środki strukturalne – 44.138 zł , Budżet Państwa – 5.885 
zł. środki własne – 8.828 zł . Łącznie na realizację powyższego projektu wydatkowano 
58.851 zł.  W związku z określoną procedurą przekazywania płatności przez Instytucję 
Pośredniczącą, Gmina założyła środki finansowe za środki unijne. Refundacja  nastąpi w 
2007 r. po rozliczeniu zrealizowanego programu .
Ponadto w  ramach bieżącej działalności na potrzeby promocji gminy zakupiono 
widokówki, wydawnictwa na kwotę  2.467 zł  oraz sfinansowano wykonanie mapy Powiatu 
Głubczyckiego oraz tłumaczeń językowych  - 2.288 zł  

Kwota składek wpłaconych do ZGŚO oraz Silesii wyniosła – 9.681 zł

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej 
z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, 
wydawania paszportów wydatkowano środki w łącznej kwocie  155. 245 zł w tym z dotacji 
celowej 75.579  zł .

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 58.239 zł,
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Z dotacji otrzymanej ze  Starostwa Powiatowego w kwocie 460 zł na dofinansowano 
koszty  przejazdów poborowych   z terenu gminy Baborów  do Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Głubczycach

W ramach wydatków  inwestycyjnych wydatkowano  59.575  zł, w tym na zakup 
sprzętu komputerowego na doposażenie stanowisk pracy 8.290  zł,  na zakup samochodu 
służbowego na potrzeby konserwatorów – 40.835 zł,   zakup kserokopiarki – 10.450 zł
Na realizację programu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” przekazano dotację w 
kwocie 22.108  zł.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan  28.750  zł wydatkowano 
27.132  zł. W ramach tych środków sfinansowano koszty  prowadzenie stałego rejestru 
wyborców – 1.072  zł  oraz  wybory samorządowe -26.060 zł.   Wydatki te zostały 
sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na te cele .

6. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na plan 
280.384  zł, wydatkowano 259.632 zł,  co stanowi 92,6 % planu.
W ramach tych środków na koszty zabezpieczenia gotowości bojowej  wydatkowano 
109.877  zł z czego na:
• wynagrodzenia,  koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów 

specjalistycznych oraz ryczałt Komendanta OSP   –  33.825  zł,
• ekwiwalent za udział w zdarzeniach i akcjach ratowniczych –  10.517 zł,
• zakup opału –3.508 zł,
• wydatki na utrzymanie samochodów specjalistycznych – 10.419 zł,
• organizacja zawodów pożarniczych  – 3.355 zł,
• zużycie  energii elektrycznej i wody – 4.079  zł,
• usługi komunalne – 678 zł,
• składka ubezpieczeniowa osób i mienia – 7.833 zł
• zakup wydawnictw, kalendarzy – 2.258 zł,
• pozostałe wydatki bieżące  –  2.120 zł,
• zakup odzieży i sprzętu ratowniczego –  13.985 zł.
• Koszty utrzymania obiektów, sprzętu –   17.300 zł,

 Na Obronę Cywilną  w zakresie wydatków bieżących wydatkowano 1.000 zł na zakupy, 
szkolenia i konserwacje sprzętu. Poniesione wydatki sfinansowano w kwocie z dotacji 
celowej.
Ponadto Gmina przekazała środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w 
Głubczycach. 

W ramach wydatków inwestycyjnych   realizowano następujące zadania inwestycyjne :
1. Budowa Remizy OSP w Baborowie (rozbudowa poprzez dobudowę garaży). 
Wykonawcą tych prac była firma  PPU-H „MAK-RO” S. Górski – I. Górska z Baborowa
Zakres prac obejmował :
- roboty ziemne,
- roboty budowlano – montażowe (ławy fundamentowe, ściany zewnętrzne, dach, 
konstrukcja, pokrycie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bram garażowych), 
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie podłoży i posadzek, roboty 
towarzyszące,
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- dojazd- nawierzchnia utwardzona, wykonanie nawierzchni chodników z płytek 
betonowych, osadzenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego, inne roboty towarzyszące)
Bramy garażowe w ilości 2 szt  zakupione zostały przez Gminę oraz  ze środków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Baborowie.
Roboty instalacji elektrycznej, wykonanie robót wod- kan, wykonanie wewnętrznej 
instalacji c.o. oraz roboty kanalizacyjne – wykonane zostały społecznie przez członków 
OSP Baborów, materiały na powyższe prace zakupione  zostały przez Gminę. Łączny 
koszt zadania poniesiony w roku sprawozdawczym   to kwota 119.908 zł  w całości 
wydatkowana z własnych środków budżetowych. Zadanie zostało zakończone i efekt 
inwestycyjny w wysokości 149.491 zł został rozliczony.

2.  na zadaniu inwestycyjnym  „Remiza OSP Dziećmarów ”  wykonane zostały roboty 
budowlano – montażowe  w skład których wchodziło : wykonanie zewnętrznych schodów, 
wykonanie balustrady stalowej, wykonanie fragmentu utwardzenia przed schodami.
Poza tym wykonywane były roboty budowlane  obejmujące prace takie jak:
- wymiana drzwi zewnętrznych, 
- wymiana okna, w tym montaż podokiennika zewnętrznego oraz parapetu wewnątrz
- zakup pieca  przeznaczonego do ogrzewania dwóch pomieszczeń,
- wykonanie posadzek z płytek antypoślizgowych (w dwóch pomieszczeniach),
- wykonanie robót malarskich , 
- zabezpieczenie drzwi wejściowych od strony bocznej obiektu,
- wymiana fragmentu rynny,
Na prace te wydatkowani z własnych środków budżetowych  kwotę 17.847 zł 

3. w ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup urządzenia do zabezpieczenia 
gotowości bojowej o wartości 6.000 zł

7. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 39.000 zł 
wydatkowano 34.055 zł.  Wydatki tego działu dotyczą finansowania kosztów związanych z 
poborem podatków i opłat. Na zakup druków wydatkowano  1.610 zł, wydatki na usługi 
pocztowe stanowią kwotę 4.213 zł, na opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne 
wydatkowano 6.110 zł. Wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę 
22.122  zł.

8. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 227.500 zł  wydatkowano 172.182 
zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na 
finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, a także prowizję od 
kredytów  zaciągniętych w okresie sprawozdawczym. Niższe  wykonanie w stosunku do 
planu wynika z tego, że kredyt  na finansowanie planowanego  deficytu budżetu w 2006 r. 
zaciągnięto w terminie późniejszym niż planowano. 

9. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 5.984.117 zł  wydatkowano  5.472.572
   zł ( 91,5 % planu). 

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

Szkoła Podstawowa Baborów oraz Filia Tłustomosty   na plan zadań bieżących 
2.269.292 zł  wydatkowano  2.191.034 zł tj. 96,6 %  z czego na :
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• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe -
1.971.067.  zł,

• stypendia  i wyprawki dla uczniów  – 12.749   zł, 
• zakup opału do szkoły przy ul. Opawskiej –  25.611 zł,
•  zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw,  prasy, pomocy dydaktycznych – 

7.864 zł,
• zakup materiałów gospodarczych, środków czystości – 13.633 zł,
• zakup energii elektrycznej, wody  i  gazu – 20.224 zł
• zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych,  opłaty RTV, usługi internetowe, 

przeglądy techniczne – 17.047 zł,
• zakup wyposażenia i sprzętu  –  6.238  zł,
• odśnieżanie i naprawa dachów  obiektów przy ul. Wiejskiej i Opawskiej , prace 

remontowe placu szkolnego, remont instalacji co, wykonanie opaski betonowej wokół 
budynku  przy ul. Opawskiej – 12.420  zł, 

• ubezpieczenie mienia – 2.485  zł,
• szkolenia, koszty podróży służbowych – 4.291 zł, 
• pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem placówki – 6.206  zł,

Koszty eksploatacji kotłowni w budynku szkolnym przy ul. Wiejskiej stanowią kwotę  - 
91.199 zł przy planie 102.461 zł    Główne wydatki to:  zakup opału na kwotę 68.089  zł , 
wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych palaczy 12.932 zł, zakup i montaż zasobników 
ciepłej wody – 9.021 zł, koszty usług komunalnych oraz materiałów gospodarczych – 
1.157 zł

Przedszkola 
Na finansowanie bieżącej działalności przedszkolnej w budżecie zabezpieczono środki w 
kwocie 1.318.894 zł, a wydatkowano  1.150.656 zł. tj. 87,2 % planu. 

Realizacja tych wydatków w poszczególnych placówkach przedszkolnych została 
przedstawiona w  „Zestawieniu wydatków na bieżącą działalność przedszkolną”.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków bieżących  1.290.248 zł  wydatkowano 
1184.719 zł  tj. 91,8% 
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 

1.078.649  zł,
• stypendia dla uczniów – 6.094 zł,
• zakup materiałów biurowych, druków,  prasy – 5.139  zł,
• zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego –4.562 zł,
• zakup środków czystości, odzieży roboczej, materiałów gospodarczych – 10.032 zł,
• zakup sprzętu i wyposażenia – 5.031 zł, 
• zużycie energii elektrycznej, wody – 22.277 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, opłaty RTV –  11.569 zł,
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• szkolenia, podróże służbowe– 8.378  zł,
• ubezpieczenie mienia – 4.687  zł,
• remont dachu budynku przy ul. Wiejskiej 5a– 14.276 zł, 
• montaż drzwi oraz wykonanie regałów drewnianych -  2.343 zł, 
• realizacja projektu  „Z przeszłości w przyszłość” –  5.271 zł  przy udziale dotacji z 

Fundacji  Rozwoju Śląska  w wysokości 2.969 zł
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki –  6.411 zł,

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny na plan  340.793 zł wydatkowano 331.180 zł 
tj. 97,2  % planu, z czego na :
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne –281.474 zł,
• akcesoria komputerowe, programy, licencje –  5.534  zł,
• zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prasy – 15.264 zł,
• wydatki na szkolenia i podróże służbowe, badania pracowników  –6.388 zł,
• usługi telekomunikacyjne – 6.606 zł,
• zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, wyposażenia biur – 9.071  zł,
• ubezpieczenia – 3.305 zł 
• pozostałe wydatki bieżące –3.538 zł,

Dowóz młodzieży szkolnej na plan  233.400 zł, wydatkowano 197.487  zł,  tj. 84,6 % 
planu.

Na koszty  związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano kwotę 
19.191 zł.

Należną składkę na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
odprowadzono w kwocie –62.748 zł.

Wydatki na sfinansowanie kosztów sesji kwalifikacyjnej 500 zł  wydatkowano w ramach 
dotacji celowej  otrzymanej na ten cel.
Zwrot  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  wydatkowano w 
ramach otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie  37.793 zł

Na utrzymanie obiektów  po byłych placówkach oświatowych wydatkowano 88.831 zł.
Wydatki te głównie dotyczą bieżącej eksploatacji tych obiektów :  zakup opału – 10.299 zł, 
wynagrodzenia palaczy -18.222  zł, koszty energii i wody  - 1.332 zł ,  usługi komunalne i 
przeglądy – 8.716 zł  , materiały gospodarcze , ubezpieczenie  - 862 zł.  Ponadto w 
ramach tej kwoty sfinansowano remont dachu oraz montaż okna w mieszkaniu budynku 
po przedszkolu Dziećmarowie – 48.800 zł, oraz naprawę stropu w budynku w 
Tłustomostach – 600 zł 

W ramach działu Oświata i Wychowanie realizowane były zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja obiektu szkolnego  przy ul. Opawskiej  w Baborowie” . 
Wykonawcą robót  była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „Budinwest” z  Racibórza 
Zakres robót obejmował:
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1. Obiekt sali gimnastycznej – termomodernizacja ścian:
- zamurowanie luksferów i wnęk ściankami (od zewnątrz),
- uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- obróbki blacharskie,
- malowanie tynków zewnętrznych,

2. Obiekt dydaktyczny szkoły – wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych,
- wymiana okien PCV – 37 sztuk ,
- wymiana stolarki drzwiowej (zewnętrznej),
- wymiana podokienników zewnętrznych,

Na realizacje powyższego zadania  wydatkowano 156.231 zł. Otrzymane  dofinansowanie 
z Kontraktu Wojewódzkiego  na powyższe zadanie wyniosło 73.662 zł, z własnych 
środków budżetowych  wydatkowano 82.569 zł . Zadanie zostało zakończone, efekt 
inwestycyjny o wartości 156.231 zł przyjęto do ewidencji. 

2. Na opracowanie dokumentacji na zadaniu inwestycyjnym „ Zagospodarowanie terenu 
kompleksu szkolnego wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Wiejskiej 5a” 
wydatkowano 7.320 zł 

3. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano wymiany dwóch piecy centralnego 
ogrzewania  w Publicznym Przedszkolu w Suchej Psinie  o wartości  25.858 zł 

4. Koszty wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku oświatowym po byłym 
przedszkolu w Dziećmarowie  stanowią kwotę 15.524 zł. 

5. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum w 
Baborowie  - 3.500 zł 

10. W dziale Ochrona Zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,  na 
plan 82.000 zł wydatkowano  77.566 zł tj. 94,6 %.
W ramach tej kwoty sfinansowano :
• wynagrodzenia,  pochodne i świadczenia socjalne dla pracownika zatrudnionego w 

świetlicy środowiskowej w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z 
rodzin patologicznych i uzależnionych od alkoholu  -  22.048 zł,

• koszty wynagrodzenia komisji –   2.383 zł,
• zakup  doposażenia świetlicy środowiskowej , świetlic wiejskich oraz dla Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej w ramach  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi – 20.549  zł,

• organizacja przedstawień, spektakli,  wycieczek , realizacja programu wychowawczo-
terapeutycznego i podejmowanie innych działań propagujących przeciwdziałanie 
alkoholizmowi – 18.509 z w tym dofinansowanie obozów 7.030 zł,

• zakup materiałów biurowych, wydawnictw, druków, usługi telekomunikacyjne , 
ubezpieczenie mienia – 1.636  zł,

• wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA –   3.668 zł,
• dożywianie dzieci z rodzin patologicznych –  8.773 zł,
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11. W dziale Pomoc  Społeczna na plan  3.772.305 zł,  wydatkowano 3.636.072 zł tj. 
96,4 %, w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej  na zadania zlecone i zadania 
własne  wynoszą 2.803.150  zł.
W ramach kwoty  3.636.072  zł  środki finansowe wydatkowano na :
• opłacono należność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej   w kwocie 

64.324  zł
• koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – 169.762  zł, przy udziale dotacji 

celowej na zadania zlecone w kwocie 28.993 zł,
• wypłata świadczeń rodzinnych,  zapomóg dla podopiecznych z terenu gminy  łącznie z 

zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi,  składkami na ubezpieczenie zdrowotne, 
dożywianie dzieci – 2.120.171   zł,  przy udziale dotacji celowych  1.960.233 zł 

• wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą  295.694 zł, w tym z 
dotacji celowych  145.755 zł,

• na wypłatę świadczeń osobom dotkniętym klęską suszy wydatkowano kwotę 2.392 zł 
z otrzymanej dotacji celowej na ten cel 

• na działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych wydatkowano 161.414 
zł . Kwota wypłaconych dodatków wynosi 127.562 zł.

• dowóz podopiecznych do Dziennego Domu Pomocy w Gołuszowicach – 5.365 zł,
• na funkcjonowanie Gabinetu Rehabilitacyjnego  i Stację CARITAS w okresie 

sprawozdawczym przekazano dotację  w kwocie 70.900  zł.
• dla Gminy Głubczyce przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na udział w kosztach 

utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszowicach.
• Na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach  przekazano 

dotację w wysokości 1.000 zł na udział Gminy w kosztach realizacji zadania pod 
nazwą „Poradnictwo rehabilitacyjne i imprezy integracyjne dla członków Koła PZN.

      Dotowane jednostki złożyły stosowne rozliczenia z wykorzystania przyznanej dotacji.
• Koszty realizacji Programu „Posiłek dla Potrzebujących stanowi kwotę 685.653 zł  przy 

udziale dotacji celowej 665.777  zł.  W ramach tego programu wydawanie posiłków 
odbywa się w punktach w Baborowie oraz Tłustomostach . Koszt utworzenia oraz 
doposażenia tych punktów wynosi 37.547  zł  natomiast na funkcjonowanie 
wydatkowano 8.269 zł .  Na  dowóz posiłków wydatkowano 3.056 zł zł  pozostałe 
koszty to kwota 1.321 zł.  Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 
635.460 zł

• W ramach zatrudnienia pracowników  do prac społecznie użytecznych wydatkowano 
kwotę  w wysokości 49.397 zł. Refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na 
realizacje tego zadania wyniosła 28.566 zł

• W ramach  zakupów inwestycyjnych  na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baborowie  zakupiono kserokopiarkę o wartości  5.490 zł .

12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 1.005.619  zł  
wydatkowano 822.407   zł  tj.  81,8 % planu.
W ramach tego działu  finansowane są  między innymi koszty prowadzenia świetlicy 
szkolnej  przy której funkcjonuje również stołówka szkolna,  kolonie i obozy, pomoc 
materialna dla uczniów.
Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wraz ze stołówką szkolna zabezpieczono w 
budżecie 755.434  zł  z czego wydatkowano  688.828 zł ,w tym na :
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• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, 
świadczenia socjalne – 385.470 zł,

• zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków  – 221.506 zł,
• zakup środków czystości i  materiałów gospodarczych, odzieży roboczej – 13.103 zł,
• zużycie wody i gazu – 27.748 zł,
• zakupy materiałów remontowych i wykonanie niezbędnych remontów –  2.154 zł,
• usługi komunalne i telekomunikacyjne, przeglądy techniczne  -  3.992 zł,
• zakupy związane z doposażeniem stołówki – 7.313 zł,
• wydatki na eksploatację samochodu – 8.698 zł,
• zakup materiałów biurowych, prasy,  podróże służbowe –  3.079 zł,
• pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy  – 4.407  zł
• zakup kotła warzelnego – 11.358 zł

Na organizację kolonii i obozów dla dzieci wydatkowano  21.745 zł :
• wynagrodzenia z tytułu opieki na dziećmi – 9.832  zł,
• koszty organizacji imprez –2.700 zł,
• zakup żywności – 1.231 zł,
• realizacja projektu „Spotkania realne i wirtualne”-  6.623 zł przy udziale otrzymanej 

dotacji w wysokości 2.578 zł 
• pozostałe wydatki związane z organizacją kolonii i obozów – 1.359 zł,

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza finansowana była Pomoc materialna 
dla uczniów. Udzielona pomoc w formie wypłaconych świadczeń pieniężnych stanowi 
kwotę 104.103 zł  w całości zrealizowana z dotacji celowej. Ponadto  na realizację 
programu  „Jesteśmy równi” wydatkowano kwotę 6.399  zł  również przy udziale dotacji 
celowej  w wysokości 5.159 zł

Na koszty  związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano 1.332 
zł

13. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 917.636  zł  
wydatkowano 757.103 zł, co stanowi 82,5  % planu. Środki te w części bieżącego 
utrzymania urządzeń komunalnych zostały wydatkowane w sposób następujący  :
• ułożenie betonowych elementów  do odwodnienie drogi w Boguchwałowie  –  2.704 zł,
• zużycie energii elektrycznej na przepompowni w Parku oraz oraz Oczyszczalni 

ścieków w Rakowie –  2.727 zł, 
• koszty bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych –  4.578 zł,
• opłata za wody opadowe – 3.976 zł,
• badania ścieków –1.733 zł,
• wyrównanie kosztów eksploatacji wysypiska – 81.245 zł,  
• oczyszczanie ulic w okresie zimy – 57.690 zł,
• zakup koszy ulicznych –  2.072 zł,
• oczyszczanie miasta i wywóz koszy ulicznych – 53.064 zł.
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• koszty utrzymania terenów zielonych –  47.434 zł,
• oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych –   282.179 zł , 
• ubezpieczenie mienia –  720 zł,
• dekoracja świąteczna miasta –  1.336 zł,
• pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej   – 

3.200 zł, 
• na organizacje akcji Sprzątanie świata wydatkowano -  205 zł,

W ramach tego działu zrealizowano zadanie remontowe „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Baborów”.  Głównym celem tego zadania było 
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Gminę.  Wymieniono 
oprawy oświetleniowe przy drogach w ilości 897 szt.  Uprzednia moc zainstalowania 
wynosiła 160 kW, a obecnie wynosi 67 kW. Przewidywana redukcja poboru energii 
elektrycznej kształtuje się na poziomie  56 %. Na koszty przygotowania dokumentacji oraz 
koszty nadzoru wydatkowano w roku sprawozdawczym 12.760 zł.  Koszt 
przeprowadzonych  robót wyceniony został na 851.354 zł . Spłata zrealizowanego 
zadania będzie finansowana  z oszczędności w zużyciu energii i kosztów eksploatacji w 
okresie  52 miesięcy.  

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano realizację 
następujących zadań inwestycyjnych :

  
1. „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie”  ze 

wskazaniem finansowania – środki GFOŚ – w roku sprawozdawczym z GFOŚ 
przekazano dotacje do budżetu w wysokości 244 zł na  pokrycie kosztów nadzoru 
inwestorskiego.

2. „Utworzenie Miejsc Wspólnych Spotkań Mieszkańców  Rakowa”. Wykonawca robót 
był Zakład Zieleni i Małej Architektury z Pawłowa.  Zakres robót   obejmował :

      - montaż elementów małej architektury
      - karuzeli krzyżakowej zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej, huśtawki wagowej
      - ławek , stolika do gry w chińczyka i w szachy

 -nasadzenie zieleni oraz przygotowanie podłoża pod place i alejki oraz ich wykonanie. 
Finansowanie zadania przedstawia się następująco : 17.943 zł  własne środki budżetowe 
oraz 34.174 zł  środki Unii Europejskiej.
  3. „Modernizacja Miejsca Spotkań i Rekreacji w Suchej Psinie”. Wykonawcą  robót 
był również  Zakład Zieleni i Małej Architektury  z Pawłowa. Zakres prac był następujący  :
- montaż elementów małej architektury
- urządzeń sportowych (bramka w raz z koszem do gry w koszykówkę)
- ławek sportowych, stolików szachowych
-odnowienie  i  wyrównanie  nawierzchni  asfaltowej  boiska  wraz  z  malowaniem  linii 
wyznaczającej boiska, nasadzenie zieleni oraz wymiana istniejącego ogrodzenia.  
Na realizację tego zadania wydatkowano 59.707 zł przy udziale dofinansowania środków 
unijnych w wysokości 39.152 zł .

4. „Modernizacja Miejsca Spotkań Mieszkańców i Placu Zabaw z Fontanną w 
Baborowie” . Wykonawcą  robót był  Zakład Usług Komunalnych  z Baborowa.  Podczas 
realizacji tego zadania wykonano:
-  usunięcie istniejących elementów zabawowych
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- montaż elementów małej architektury – urządzeń zabawowych  
- ławek, stolika do gry w chińczyka i w szachy, stolika do gry w pingponga  
- przygotowanie podłoża pod place i alejki oraz ich wykonanie 
W  ramach  tego  zadania  wydatkowano  z  własnych  środków  budżetowych  29.463  zł 
Dofinansowanie środków pozyskanych z funduszy europejskich  to kwota 56.119 zł 

Omówione powyżej trzy zadania zostały rozliczone i przyjęte efektem inwestycyjnym o 
łącznej wartości  207.532 zł  przy otrzymanym dofinansowaniu środków strukturalnych w 
kwocie 136.086 zł

5. Na  opracowanie dokumentacji na ustawienie nowych punktów świetlnych w 
Tłustomostach wydatkowano 1.830 zł. 

14. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  na finansowanie 
działalności bieżącej i inwestycyjnej zaplanowano środki w kwocie  638.248 zł. W roku 
sprawozdawczym wydatkowano  570.419  tj. 89,4 % planu.
 
Domy ,Ośrodki kultury świetlice  na plan wydatków bieżących  345.426 zł 
wydatkowano  297.774  zł  tj. 86,1  % planu wydatkowano na: 
• wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – 96.663 zł,
• zakup opału – 38.401 zł,
• zużycie wody, energii elektrycznej i zakup usług komunalnych, przeglądów  – 23.011 zł,
• zakup środków czystości i  materiałów gospodarczych –   6.195 zł,
• zakup materiałów do kółka fotograficznego –  454  zł,
• koszty działalności zespołu mażoretek – 14.787  zł przy udziale dotacji ze Starostwa 

powiatowego w wysokości  600 zł
• organizacja imprez kulturalnych:  „Majówka”, „Mikołajki”, festyn letni w Baborowie , 

festyn letni w Boguchwałowie –  14.260  zł,
• obsługa BHP, szkolenia , delegacje, ryczałty – 6.650  zł,
• remont toalet oraz wymiana okien w świetlicy w Babicach – 10.856 zł,
• zakup stolików oraz przebudowa pieca kaflowego w świetlicy w Dzielowie – 2.824 zł,
• remont schodów oraz dachu w świetlicy w Sułkowie– 14.687zł,
• przełożenie pieca kaflowego w świetlicy w Szczytach – 1.600  zł,
• zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy w Babicach – 10.671 zł,
• udział w kosztach utrzymania świetlicy Rynek 9 –9.743 zł,
• organizacja dożynek gminnych –19.016 zł,
• organizacja ferii zimowych i letnich – 2.207 zl,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 1.749 zł
• realizacja zadania „Przyjaźń otwiera granice”  w ramach programu  INTERREG IIIA – 

wydatkowano kwotę 24.000 zł  przy uzyskanym  współfinansowaniu z Budżetu Państwa 
w wysokości  2.396 zł.  W  związku  z określoną procedurą  przekazywania  płatności 
przez  Instytucję  Pośredniczącą,  Gmina  założyła  środki  finansowe  za  środki  unijne. 
Refundacja  nastąpi w 2007 r. po rozliczeniu zadania.

Biblioteki na plan 200.922 zł wydatkowano 186.297  zł, tj. 92,7 % planu, w tym na :
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• koszty wynagrodzeń, wydatków pochodnych, zakładowego funduszu nagród, 
działalności socjalnej –138.706 zł,

• zakup opału –10.653 zł
• zakup księgozbioru  -  8.930 zł , 
• spotkania autorskie – 750 zł,
• zakup prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych  –5.664 zł,
• zakup środków czystości, materiałów gospodarczych  - 5.134 zł,
• zużycie energii, wody – 6.757 zł  
• zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, przeglądy  – 6.524 zł,
• wymiana okien w części wynajętej na mieszkania   – 1.100 zł,
• szkolenia, delegacje, ubezpieczenia – 813 zł
• pozostałe wydatki bieżące – 1.266 zł

W   ramach tego  działu  wykonano  zadanie  „  Modernizacja  Obiektu  Zabytkowego – 
Kolumny Maryjnej.  Zakres prac obejmował renowację  elementów kamiennych , kutych 
elementów żelaznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz  wykonanie złoceń 
kapitela kolumny i przywrócenie pierwotnego kształtu latarń (kute latarnie z ornamentami 
roślinnymi). 
Finansowanie  tego  zadania  obejmowało  następujące  źródła  :  dotacja  otrzymana  od 
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków – 26.834 zł,  otrzymana darowizna na ten cel- 
18.000 zł , własne środki budżetowe- 20.263 zł.   Łączny koszt przeprowadzonej renowacji 
zabytku  to kwota 65.097 zł 

W ramach zadań inwestycyjnych   dokonano zakupu  i montażu pieca centralnego 
ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Tłustomostach o wartości 21.251 zł 

15. W dziale Kultura Fizyczna i Sport na plan 218.823 zł, wydatkowano 200.132 zł, 
tj. 91,5 % planu, z czego na :
• koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych, zakładowy fundusz nagród, działalność 

socjalna 54.291 zł,
• organizacja imprez sportowych –12.741 zł, 
• zakup materiałów gospodarczych  –1.197 zł,
• zakup energii elektrycznej, wody, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, 

ubezpieczenie mienia   –6.025 zł,
• zakup materiałów biurowych, , delegacje i ryczałty -  1.733  zł,
• zakup środków czystości i paliwa – 1.403 zł 
• remont stadionu w Baborowie – 7.743 zł,
• organizacja Biegu Baborowa –4.093 zł,
• pozostałe wydatki –1.748 zł,

W wyniku ogłoszonych konkursów  ofert, wyłoniono Stowarzyszenia Sportowe, którym 
zlecono realizację upowszechnianie kultury i sportu na terenie gminy. W okresie 
sprawozdawczym na realizację tych zadań przekazano dotacje w kwocie 98.450 zł 
zgodnie z ustaleniami  określonymi w zawartych umowach.
Stowarzyszenia te przedłożyły stosowne sprawozdania z wykonywania zadania.
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Sprawozdania te zostały poddane  analizie  pod kątem prawidłowego wykorzystania 
środków pochodzących z dotacji, jak również pod względem rzeczowym prawidłowej 
realizacji zleconego zadania przez Stowarzyszenie. W jednym przypadku wystąpił fakt 
niepełnego wykorzystania przekazanej dotacji. Stowarzyszenia zostało zobowiązane do 
zwrotu części dotacji. 

W zakresie działalności sportowej realizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Baborowie i Publiczne Gimnazjum wydatkowano 4.723 zł  na udział młodzieży szkolnej w 
zawodach sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych  wydatkowano na zakup oraz adaptację pawilonu 
sportowego przeznaczonego na szatnię sportową  dla sportowców wsi Sucha Psina, 
Czerwonaków i Boguchwałów  kwotę 5.985 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych obrazuje
 załącznik Nr 2 .

            Wykonanie  poszczególnych rodzajów wydatków odnoszą się do wydatków 
ogółem następująco :

Lp. Rodzaj wydatku Plan w zł. Struktura
planu 

Wykonanie 
w zł

%
5 : 3

Struktura
wykonania 

1 2 3 4 5 6 7
1. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne 6.905.192 41,32 6.447.874 93,38 42,88

2. Pozostałe wydatki bieżące 8.731.929 52,24 7.714.252 88,35 51,30

3. Wydatki  majątkowe 1.076.464 6,44 875.634 81,34 5,82

O G Ó Ł E M 16.713.585 100 15.037.760 90 100

                          Z przedstawionej tabeli wynika, że wydatki ogółem jak i poszczególne 
rodzaje wydatków wykonane są poniżej założeń planowanych. Takie zjawisko 
podyktowane jest stopniem realizacji dochodów budżetowych oraz tym, że pozycje 
dochodowe rozliczane z Ministrem Finansów i Urzędami Skarbowymi zaliczane są do 
danego okresu sprawozdawczego, a środki z tych dochodów wpływają na rachunek 
budżetu w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym, co uniemożliwia 
dokonanie wydatków. Ponadto  realizację niektórych zadań przeniesiono na 2007r. bez 
urealniania planu wydatków na tych zadaniach.  Wiele zadań wykonano po niższych 
kosztach niż zakładał plan finansowy.  Są to główne czynniki powodujące wykonanie 
wydatków poniżej założeń planowanych.

Stan zobowiązań z tytułu realizacji wydatków na koniec roku wynosi  484.251 zł 
i w  głównej mierze są to zobowiązania wynikające z wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń, których termin płatności przypada na 2007 rok.
Wykazana wyżej kwota obejmuje również zobowiązania wymagalne w zakresie wydatków, 
które wynoszą 785 zł. Zobowiązania te zostały uwzględnione jako zobowiązania 
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wymagalne, biorąc pod uwagę termin zapłaty ustalony w fakturach. Są to przypadki kiedy 
brak było fizycznej możliwości uregulowania tych zobowiązań w terminie z uwagi na 
późny wpływ faktur do jednostek.
Konieczność zaciągnięcia  zobowiązań wynikała z zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania obiektów i placówek.

               Poza wydatkami bieżącymi i majątkowymi omówionymi wyżej,  gmina w roku 
sprawozdawczym spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych 
na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.  Zgodnie z harmonogramami 
spłat  kwota rozchodów z tego tytułu w  roku  sprawozdawczym  wynosi   961.792 zł,  w 
tym 137.393  zł dotyczy spłaty pożyczki na prefinansowanie.

Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i  rozchodów przedstawia załącznik 
Nr  3,  natomiast stan zobowiązań długoterminowych przedstawia załącznik Nr 8

Wykonanie budżetu za 2006 rok zamyka się wynikiem dodatnim według poniższego 
wyliczenia   :
1. Wykonanie dochodów   -  14.017.276  zł
2. Wykonanie wydatków -     15.037.760  zł
3. Wykonanie przychodów –   2.937.804  zł
4. Wykonanie rozchodów  -     1.017.822  zł
5. Wynik (1-2+3-4)                     899.498  zł

Realizując zadania inwestycyjne w zakresie  budowy wodociągu tranzyt Dzielów – Raków 
oraz zadanie  w zakresie programu INTERREG IIIA   gmina założyła za środki strukturalne 
w wysokości  138.699 zł, które po akceptacji wniosku o płatność wpłyną do budżetu gminy 
w 2007 roku. Kwota założona za środki strukturalne wpłynęła  in minus na uzyskany wynik 
finansowy.  

IV. Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy uwzględnione zostały środki na dofinansowanie następujących zadań :

• dofinansowanie funkcjonowania Gabinetu Rehabilitacyjnego i Stacji Opieki Caritas. Na 
zadania te przekazano dotację w wysokości  70.900   zł

• dofinansowanie kosztów działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt  - 1.700 zł 
• udział w utrzymaniu środowiskowego Domu Pomocy społecznej w Gołuszowicach – 

10.000 zł
• współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej 

mieszkańców naszej gminy – 1.000 zł
• niektóre zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursu ofert 

zlecono  do realizacji dla Stowarzyszeń. Na zadania te przekazano dotacje dla :
1)  Gminnego Zrzeszenia LZS w Baborowie- piłka nożna -  44.950  zł,
2)  Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Cukrownik  w Baborowie – piłka nożna - 

15.620 zł
3) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Baborowie –   
    Badminton – 4.700 zł,
4) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Baborowie –   
    Piłka siatkowa – 9.100 zł,
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5) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tramp” przy Gimnazjum w Baborowie – piłka 
nożna – 6.480 zł.

6) Gminnego Zrzeszenia LZS w Baborowie - tenis stołowy – 600 zł,
7) LZS „Sokół”  w Boguchwałowie – piłka nożna – 17.000  zł

Realizując powyższe zadania, Gmina podpisała  umowy  z organizacjami  dotowanymi, 
ustalając zasady dotowania i rozliczenia. Na przekazane dotacje Gmina otrzymała 
stosowne rozliczenia. Zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 
dokonano w wysokości  określonej w protokole kontroli .

W ramach dotacji na wydatki inwestycyjne na realizację programu „e-urząd dla 
mieszkańca Opolszczyzny” przekazano Liderowi projektu dotację w kwocie 22.108  zł.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6.

V. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

                 Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska obejmuje wpływy z 
tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 33.000 zł. 
Pozostałość środków z roku ubiegłego to kwota  22.779 zł. Łączne planowane środki do 
dyspozycji w roku sprawozdawczym wynoszą 55.779 zł.   Wpłaty otrzymane z Urzędu 
Marszałkowskiego w  roku sprawozdawczym stanowią kwotę   36.443 zł, natomiast 
naliczone przez bank oprocentowanie wyniosło 939 zł 
W roku sprawozdawczym  wydatkowano środki  funduszu na finansowanie następujących 
zadań :
• dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego składowiska 

odpadów stałych w Baborowie” –  244 zł.  Realizacja zadania jest w trakcie prac 
przygotowawczych w oparciu o aktualne pozwolenie na budowę.

• Na końcowy etap prac związanych z opracowaniem programu ochrony środowiska 
zabezpieczono w planie środki w wysokości 7.310 zł. Zadanie zostało  zrealizowane w 
2005 r. jednakże  faktura wpłynęła do gminy w  terminie uniemożliwiającym dokonanie 
płatności w tym samym roku . Stąd też  stanowiła  zobowiązanie do uregulowania w 
2006 roku

• Na niwelację dzikich składowisk odpadów stałych  wydatkowano 2.928 zł.  
• Koszty przeprowadzenia akcji sprzątania świata  to kwota 266 zł 
• Zakupiono kosze uliczne o wartości 2.840 zł
• Odsetki bankowe przekazane na rachunek budżetu – 710 zł
• Wyznaczenie aglomeracji wyposażonych w sieci kanalizacyjne zostało wykonane we 

własnym zakresie stąd nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.
• Na zakup pojemników do segregacji odpadów stałych zaplanowano 10.000 zł w ciągu 

roku sprawozdawczego  nie wystąpiły potrzeby dokonania tych zakupów .

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

         Oprócz zadań własnych w roku sprawozdawczym gmina Baborów realizowała 
również zadania z zakresu administracji rządowej, o których wspomniano przy omawianiu 
dochodów i wydatków budżetowych.
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Realizacja dochodów i wydatków w oparciu o otrzymane dotacje podzielona jest na 
zadania  :

1.zlecone tj .
   1) administracja publiczna, w tym :

- urząd stanu cywilnego,
           - działalność gospodarcza,
   2) obrona cywilna,
   3) opieka społeczna,
   4) aktualizacja spisów wyborców,
   5) wybory samorządowe ,
   6) rolnictwo – zwrot akcyzy 

2. zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej  - wydawanie paszportów, 

          Na wymieniowe wyżej zadania gmina w roku sprawozdawczym otrzymała dotacje 
celowe w wysokości  2.055.263  zł,  w tym 3.024  zł na wydatki  z zakresu wydawania 
paszportów. Jednak środki te w pełni nie zabezpieczały kosztów merytorycznej 
działalności. Stąd też zachodziła konieczność dofinansowania z budżetu gminy. 
Wysokość dofinansowania tych zadań z  budżetu gminy została omówiona w części 
dotyczącej realizacji wydatków budżetowych. 

Otrzymaną dotację w roku sprawozdawczym, poniesione wydatki w zakresie zadań 
administracji rządowej zleconej  obrazuje załącznik Nr  5.

VII. Inne informacje 

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

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

3. Jednocześnie informuje się, gmina Baborów nie przedkłada sprawozdania, o którym 
mowa w art.199 ust.1 pkt. 2, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują jednostki 
wymienione w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych. 
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