
 

ZARZĄDZENIE NR 281/2009 

WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 28 sierpnia 2009r. 

 

 

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Lubrza za I półrocze 2009r. 

oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 

2009r. 

 

             Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 

249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 

1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88 , poz.587, Nr 115, poz.791, 

Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370)  oraz §1 pkt.2 

Uchwały nr VI/38/07 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Lubrza oraz o przebiegu  wykonania planu 

finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze – Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje 

 

§1 

Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budŜetu gminy  za I półrocze 2009r.oraz przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009r.  

 

§2 

 

 Informację, o której mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

              WÓJT GMINY 

          mgr Stanisław Jędrusik 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje Wójta Gminy Lubrza o 

przebiegu wykonania budŜetu Gminy 

Lubrza, oraz wykonania planu 

finansowego gminnej instytucji kultury za 

I półrocze 2009 roku. 
 

 

 

 

 

 

Lubrza, 28.08.2009r. 
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 I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 
 

 BudŜet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XIX/144/08 z dnia      

19 grudnia 2008 w sprawie budŜetu Gminy na 2009 r. w następujących kwotach : 

 
1. Po stronie dochodów na kwotę 11 509 212 zł z czego: 

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 1 266 157 zł. 

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 45 000 zł. 

c) subwencje 4 037 976 zł. 

2. Po stronie wydatków na kwotę 12 138 126 zł w tym: 

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

gminom 1 266 157 zł. 

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 45 000 zł. 

3. Po stronie rozchodów 390 318 zł przeznaczone na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów 

bankowych. 

Ponadto uchwalono plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego w kwocie 1 156 390 zł. 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 62 500 zł. 

Plan przychodów i wydatków Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 53 671,95 zł. 

Plan dotacji 774 100 zł. 

 
Uchwalony na 2009 r. budŜet w trakcie realizacji I półrocza 2009 podlegał wielokrotnym zmianom 

stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy w Lubrzy oraz Wójta Gminy. 

Wyniku wprowadzanych zmian budŜet na dzień 30.06.2009 r. według wymienionych niŜej wielkości 

przedstawia się następująco : 

 

Wyszczególnienie  Plan 
Plan po 

zmianach Wykonanie % wykonania 
1 2 3 4 5 

Dochody 11 509 212,00 10 849 372,25 4 990 786,16 46,00 
Przychody 1 019 232,00 2 103 040,78 627 808,78 29,85 
Razem ( 1+2) 12 528 444,00 12 952 413,03 5 618 594,94 43,38 
Wydatki 12 138 126,00 12 562 095,03 4 729 609,53 37,65 
Rozchody 390 318,00 390 318,00 154 346,00 39,54 
Razem ( 3+4) 12 528 444,00 12 952 413,03 4 883 955,53 37,71 
 

 



 

1. Dochody    10 849 372,25 
w tym:       1 346 253 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji  
           rządowej i innych zadań zleconych gminom 

             45 000 zł – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ  
          alkoholu 

         4 095 750 zł – subwencje  

 

2. Wydatki           12 562 095,03 zł 
w tym:       1 346 253 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji  
          rządowej i innych zadań zleconych gminom 

              45 000 zł – wydatki na realizację zadań określonych w  
           programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
           alkoholowych 

 

Wykres poniŜszy przedstawia plan początkowy i zmiany dokonane w I półroczu 2009 r. 
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Załącznik nr 1 do części I   
 Informacji o przebiegu 

wykonania budŜetu Gminy Lubrza 
za I półrocze 2009 r. 

 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETOWYCH  
W SZCZEGÓŁOWO ŚCI WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 

Dz. 
Rozdz. / 
Podział 

dochodów 
§ Treść 

Plan na 2009 
rok 

Wykonanie Zaległość % realizacji 

1 2 3 4 5      

010    Rolnictwo i Łowiectwo 602 505,25 247 464,94   41,07 

  01095   Pozostała działalność 602 505,25 247 464,94   41,07 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych 
gminie ustawami 247 489,00 247 464,94   99,99 

  majątkowe 6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 355 016,25 0,00   0,00 

 020    Leśnictwo 2 000,00 2 531,83   126,59 

  02001   Gospodarka leśna 2 000,00 2 531,83   126,59 

  bieŜące 0750 
Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (dzierŜawa 
terenów łowieckich) 2 000,00 2 531,83   126,59 

600    Transport i ł ączno ść 1 281 159,00 0,00   0,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 1 281 159,00 0,00   0,00 

  majątkowe 6298 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 1 281 159,00 0,00   0,00 

700    Gospodarka mieszkaniowa 113 300,00 86 290,32 3 569,26 76,16 

  70004   RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk. 6 800,00 9 429,58 3 569,26 138,67 

  bieŜące 0470 
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości 3 500,00 5 679,70 1 972,07 162,28 

 



  bieŜące 0690 Wpływy z róŜnych opłat   100,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0750 
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (dzierŜawa 
mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli) 3 000,00 2 273,98 1 597,19 75,80 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1 475,90   737,95 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 500,00 46 860,74   61,26 

  bieŜące 0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 73 500,00 28 853,98   39,26 

  bieŜące 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 9 842,76   393,71 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0,00 8 164,00    

  70095   Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00   100,00 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 30 000,00 30 000,00   100,00 

750    Administracja publiczna 191 705,00 64 407,38   33,60 

  75011   Urzędy wojewódzkie 69 720,00 34 890,15   50,04 

  bieŜące 0690 Wpływy z róŜnych opłat 0,00 4,65    

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych 
gminie ustawami 69 420,00 34 710,00   50,00 

  majątkowe 2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 300,00 175,50   58,50 

  75023   Urzędy gmin 7 150,00 8 856,27   123,86 

  bieŜące 0690 Wpływy z róŜnych opłat  ( prowizje ) 100,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0830 Wpływy z usług 50,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki ( lokaty ON ) 5 000,00 8 856,27   177,13 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2 000,00 0,00   0,00 

  75095   Pozostała działalność 114 835,00 20 660,96   17,99 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 114 835,00 20 660,96   17,99 
 



751    
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa 14 644,00  14 273,00   97,47 

  75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa  737,00 366,00   49,66 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 737,00 366,00   49,66 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 907,00 13 907,00   100,00 

   2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 13 907,00 13 907,00   100,00 

752    Obrona narodowa 1 000,00 0,00   0,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00   0,00 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 1 000,00 0,00   0,00 

754    Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1 000,00  0,00   0,00 

  75414   Obrona cywilna 1 000,00 0,00   0,00 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 1 000,00 0,00   0,00 

756    

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 3 058 513,00 1 511 486,70 403 785,40 49,42 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 2 204,38 2 089,67 88,18 

  bieŜące 0350 
Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej 2 500,00 2 204,08 2 089,67 88,16 

  bieŜące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 0,00 0,30    

  75615   

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 779 000,00 414 141,39 28 841,30 53,16 

  bieŜące 0310 Podatek od nieruchomości  383 000,00 213 397,90 26 998,79 55,72 
 



  bieŜące 0320 Podatek rolny 371 000,00 186 177,49 659,51 50,18 

  bieŜące 0330 Podatek leśny 12 000,00 6 503,00 3,00 54,19 

  bieŜące 0340 Podatek od środków transportowych 10 000,00 5 293,00 1 180,00 52,93 

  bieŜące 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  1 000,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0690 Wpływ z róŜnych opłat 0,00 44,00    

  bieŜące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 2 000,00 2 726,00   136,30 

  75616   

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i 
darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 1 299 750,00 704 843,45 372 854,43 54,23 

  bieŜące 0310 Podatek od nieruchomości  413 000,00 242 722,03 199 581,77 58,77 

  bieŜące 0320 Podatek rolny 770 000,00 400 077,24 169 019,26 51,96 

  bieŜące 0330 Podatek leśny 600,00 628,42   104,74 

  bieŜące 0340 Podatek od środków transport. 36 000,00 18 418,00 2 360,00 51,16 

  bieŜące 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 12 739,00 1 893,40 63,70 

  bieŜące 0430 Opłata targowa 100,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0460 Opłata eksploatacyjna 2 000,00 1 362,00   68,10 

  bieŜące 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  50 000,00 23 397,00   46,79 

  bieŜące 0690 Wpływ z róŜnych opłat 0,00 1 261,20    

  bieŜące 0890 
Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd 
skarbowy 50,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat  podatkowych i opłat 6 000,00 3 804,56   63,41 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 2 000,00 434,00   21,70 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie 
ustaw 15 000,00 8 332,75   55,55 

  bieŜące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 8 332,75   55,55 

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 962 263,00 381 964,73   39,69 

  bieŜące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 954 263,00 385 020,00   40,35 

  bieŜące 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 -3 055,27   -38,19 
 



758    RóŜne rozliczenia 4 095 750,00 2 306 804,00   56,32 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 2 244 036,00 1 380 944,00   61,54 

  bieŜące 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 244 036,00 1 380 944,00   61,54 

  75807   
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:                           
- podstawowa 868 576 - uzupełniająca 367 340 1 845 838,00 922 920,00   50,00 

  bieŜące 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 845 838,00 922 920,00   50,00 

  75831   Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 5 876,00 2 940,00   50,03 

  bieŜące 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 5 876,00 2 940,00   50,03 

801    Oświata i wychowanie 115 470,00 59 629,99 10 757,27 51,64 

  80101   Szkoły podstawowe 3 810,00 1 380,04   36,22 

  bieŜące 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 3 300,00 1 129,60   34,23 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 510,00 250,44   49,11 

  80104   Przedszkola 111 660,00 58 249,95 10 757,27 52,17 

  bieŜące 0690 Wpływy z róŜnych opłat - opłaty stałe 40 000,00 24 424,00   61,06 

  bieŜące 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 21 500,00 5 458,02 10 757,27 25,39 

  bieŜące 0830 Wpływy z usług - odpł.za wyŜywienie 50 000,00 28 259,90   56,52 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 150,00 108,03   72,02 

851    Ochrona zdrowia 45 000,00 38 494,16   85,54 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000,00 38 494,16   85,54 

  bieŜące 0480 Dochody za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 45 000,00 38 494,16   85,54 

852    Pomoc społeczna 1 216 192,00 626 217,84 143 473,79 51,49 

  85212   
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe 952 500,00 457 044,18 143 473,79 47,98 

  bieŜące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat  podatkowych i opłat 500,00 0,00   0,00 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki 0,00 364,30    
 



  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 949 000,00 453 000,00   47,73 

  bieŜące 2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 1 000,00 2 289,64 143 473,79 228,96 

  bieŜące 2910 
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000,00 1 390,24   69,51 

  85213   
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne 6 000,00 3 008,00   50,13 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw 6 000,00 3 008,00   50,13 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. 137 800,00 101 666,00   73,78 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 51 800,00 29 866,00   57,66 

  bieŜące 2030 
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. własnych 
zadań bieŜących gmin 86 000,00 71 800,00   83,49 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 77 560,00 43 074,31   55,54 

  bieŜące 0920 Pozostałe odsetki 30,00 5,31   17,70 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 30,00 15,00   50,00 

  bieŜące 2030 
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. własnych 
zadań bieŜących gmin 77 500,00 43 054,00   55,55 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 900,00 1 865,35   31,62 

  bieŜące 2010 

Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań 
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie 
ustaw. 5 900,00 1 863,00   31,58 

  bieŜące 2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 0,00 2,35    

 



  85295   Pozostała działalno ść 36 432,00 19 560,00   53,69 

  bieŜące 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 6 432,00 1 560,00   24,25 

  bieŜące 2030 
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. własnych 
zadań bieŜących gmin 30 000,00 18 000,00   60,00 

854    Edukacyjna opieka wychowawcza 39 546,00  33 186,00   83,92 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 39 546,00 33 186,00   83,92 

  bieŜące 2030 
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. własnych 
zadań bieŜących gmin 39 546,00 33 186,00   83,92 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5 000,00  0,00   0,00 

  90002   Gospodarka odpadami 5 000,00 0,00   0,00 

  bieŜące 2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podastawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00   0,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 588,00 0,00   0,00 

  92195   Pozostała działalność 66 588,00 0,00   0,00 

  bieŜące 2708 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 59 579,00 0,00   0,00 

  bieŜące 2709 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, 
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 009,00 0,00   0,00 

     Razem dochody  10 849 372,25  4 990 786,16  561 585,72 46 

     PRZYCHODY  2 103 040,78 627 808,78     

   952 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku 
krajowym  1 494 232 0     

   955 Przychody z innych rozliczeń krajowych  608 808,78 627 808,78    

     OGÓŁEM BUDśET 12 952 413,03 5 618 594,94 561 585,72 43,38 
 

 



Załącznik nr 2 do części I  
Informacji o przebiegu 

wykonania budŜetu Gminy Lubrza 
za I półrocze 2009r. 

 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUD śETOWYCH  
W PODZIALE NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUD śETOWEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2009 R. 

Dz. Rozdz. Treść Plan na 2009 rok 
W tym zadania 

zlecone Wykonanie % realizacji 
1 2 3 4 5 6 7 

010   Rolnictwo i łowiectwo 760 844,00 247489,00  263 330,96 34,61 

  01030 Izby Rolnicze  20 000,00   13 364,65 66,82 

    a) wydatki bieŜące - 2 % z podatku rolnego 20 000,00   13 364,65 66,82 

  01095 Pozostała działalność 740 844,00 247 489,00  249 966,31 33,74 

    a)wydatki bieŜące   267 489,00 247 489,00  249 966,31 93,45 

    b)wydatki majątkowe 473 355,00   0,00 0,00 

600   Transport i ł ączno ść 1 923 517,78 0  56 489,72 2,94 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00   50 000,00 100,00 
    a) wydatki majątkowe 50 000,00   50 000,00 100,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 768 517,78   6 489,72 0,37 

    a)wydatki bieŜące 179 500,00   6 055,62 3,37 

    b) wydatki majątkowe 1 589 017,78   434,10 0,03 

  60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych  105 000,00   0,00 0,00 

    a)wydatki bieŜące 105 000,00   0,00 0,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 210 500,00 0  26 415,84 12,55 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 500,00   3 486,85 11,07 

    a) wydatki bieŜące 31 500,00   3 486,85 11,07 

  70095 Pozostała działalność 179 000,00   22 928,99 12,81 

    a) wydatki bieŜące  179 000,00   22 928,99 12,81 
 



750   Administracja publiczna 1 516 224,75 69 420,00  776 821,69 51,23 

  75011 Urzędy wojewódzkie 69 420,00 69 420,00  34 710,00 50,00 

    a) wydatki bieŜące, w tym : 69 420,00 69 420,00  34 710,00 50,00 

    - wynagrodzenie z pochodnymi 66 420,00 66 420,00  33 209,94 50,00 

  75022 Rady gmin w tym : 82 546,00   35 841,96 43,42 

    a) wydatki bieŜące  82 546,00   35 841,96 43,42 

  75023 Urzędy gmin 1 220 514,75   662 083,54 54,25 

    a) wydatki bieŜące, w tym: 1 204 514,75   647 108,45 53,72 

    -wynagrodzenia z pochodnymi 984 100,75   534 925,65 54,36 

    b) wydatki majątkowe 16 000,00   14 975,09 93,59 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00   370,00 7,40 

    a) wydatki bieŜące 5 000,00   370,00 7,40 

  75095 Pozostała działalność w tym : 138 744,00   43 816,19 31,58 

    a) wydatki bieŜące tym 138 744,00   43 816,19 31,58 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 117 474,00   35 972,92 30,62 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s ądownictwa 14 644,00  14 644,00  14 120,60 96,43 

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i 
ochrony prawa 737,00 737,00  366,00 49,66 

    a) wydatki bieŜące w tym:- wynagrodzenia z poch.  737,00 737,00  366,00 49,66 

  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 907,00 13 907,00  13 754,60 98,90 

    a) wydatki bieŜące w tym: 13 907,00 13 907,00  13 754,60 98,90 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 2 832,00 2 832,00  2 832,00 100,00 

752   Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00  1 000,00 100,00 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00  1 000,00 100,00 

    a) wydatki bieŜące 1 000,00 1 000,00  1 000,00 100,00 

754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 278 000,00  1 000,00  53 218,27 19,14 

  75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 261 500,00   52 303,27 20,00 

    a) wydatki bieŜące, w tym   139 500,00   52 286,65 37,48 

    wynagrodzenie i pochodne kierowców 39 499,89   23 228,45 58,81 
 



    b) wydatki majątkowe 122 000,00   16,62 0,01 

  75414 Obrona cywilna 16 500,00 1 000,00  915,00 5,55 

    a) wydatki bieŜące 16 500,00 1 000,00  915,00 5,55 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 
oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 29 788,88  0  9 050,86 30,38 

  75647 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
budŜetowych 29 788,88   9 050,86 30,38 

    a) wydatki bieŜące w tym: 29 788,88   9 050,86 30,38 

    -wynagrodzenie i pochodne 2 200,00   0,00 0,00 

757   Obsługa długu publicznego 159 526,00 0  41 471,70 26,00 

  75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jedn. 
samorządu terytorialnego 104 926,00   41 471,70 39,52 

    a) wydatki bieŜące 104 926,00   41 471,70 39,52 

    w tym : obsługa długu publicznego 104 926,00   41 471,70 39,52 

  75704 
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 54 600,00   0,00 0,00 

    a) wydatki bieŜące 54 600,00   0,00 0,00 

    w tym : obsługa długu publicznego 54 600,00   0,00 0,00 

758   RóŜne rozliczenia 5 000,00 0  0,00 0,00 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 000,00   0,00 0,00 

    a)wydatki bieŜące 5 000,00   0,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie 3 751 669,00 0  1 810 595,52 48,26 

  80101 Szkoły podstawowe 1 525 208,00   724 846,60 47,52 

    a) wydatki bieŜące, w tym: 1 525 208,00   724 846,60 47,52 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 1 198 138,00   596 730,26 49,80 

  80104 Przedszkola 928 824,00   477 912,68 51,45 

    a) wydatki bieŜące w tym: 928 824,00   477 912,68 51,45 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 660 824,00   351 797,45 53,24 

  80110 Gimnazja 818 427,00   392 751,56 47,99 

    a) wydatki bieŜące w tym: 818 427,00   392 751,56 47,99 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 644 977,00   332 050,36 51,48 



 

  80113 DowoŜenie uczniów do szkół 290 144,00   118 945,19 41,00 

    a) wydatki bieŜące w tym: 290 144,00   118 945,19 41,00 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 64 314,00   31 786,96 49,42 

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 256,00   3 558,50 21,89 

    a) wydatki bieŜące 16 256,00   3 558,50 21,89 

  80148 Stołówki szkolne 121 998,00   52 825,99 43,30 

    a)wydatki bierzące 121 998,00   52 825,99 43,30 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 104 498,00   50 131,39  

  80195 Pozostała działalność 50 812,00   39 755,00 78,24 

    a) wydatki bieŜące 41 312,00   30 300,00 73,34 

    b)wydatki majątkowe 9 500,00   9 455,00 99,53 

851   Ochrona zdrowia 47 360,00 0  21 591,18 45,59 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000,00   21 422,82 47,61 

    a) wydatki bieŜące w tym: 45 000,00   21 422,82 47,61 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 523,00   491,89 94,05 

  85195 Pozostała działalność 2 360,00   168,36 7,13 

    a)      wydatki bieŜące 2 360,00   168,36 7,13 

852   Pomoc społeczna 1 526 847,00 1 012 700,00  747 046,60 48,93 

  85212 
Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalno rentowe 952 500,00 949 000,00  448 110,61 47,05 

    a)      wydatki bieŜące w tym : 952 500,00 949 000,00  448 110,61 47,05 

    wynagrodzenia z pochodnymi 29 818,00 29 818,00  14 125,16 47,37 

  85213 
Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające 
świadczenia z pomocy społ. 6 000,00 6 000,00  2 992,56 49,88 

    a) wydatki bieŜące 6 000,00 6 000,00  2 992,56 49,88 

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 187 800,00 51 800,00  121 589,60 64,74 

    a) wydatki bieŜące 187 800,00 51 800,00  121 589,60 64,74 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00   29 258,32 48,76 

    a) wydatki bieŜące 60 000,00   29 258,32 48,76 
 



  85219 Ośrodki pomocy społecznej 195 427,00   92 924,63 47,55 

    a) wydatki bieŜące w Tym: 195 427,00   92 924,63 47,55 

    - wynagrodzenia z pochodnymi 172 895,00   81 437,54 47,10 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 400,00 5 900,00  1 562,50 11,66 

  85295 Pozostała działalność 111 720,00   50 608,38 45,30 

    a) wydatki bieŜące w tym: 111 720,00   50 608,38 45,30 

    - dotacja przeznaczona na utrzymanie  Stacji Opieki CARITAS 25 000,00   9 000,00 36,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 149 486,00  0  80 327,57 53,74 

  85401 Świetlice szkolne 103 940,00   56 874,89 54,72 

    a) wydatki bieŜące w tym: 103 940,00   56 874,89 54,72 

    - wynagrodzenia z pochodnym 88 940,00   47 631,17 53,55 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 546,00   23 452,68 51,49 

    -wydatki bieŜące 45 546,00   23 452,68 51,49 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 774 140,75  0  383 576,83 49,55 

  90002 Gospodarka odpadami 148 026,20   40 003,80 27,02 
    a) wydatki bieŜące 40 026,20   40 003,80 99,94 
    b)wydatki majątkowe 108 000,00   0,00 0,00 

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 000,00   2 893,87 22,26 

    a) wydatki bieŜące 13 000,00   2 893,87 22,26 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 283 514,55   116 341,16 41,04 

    a) wydatki bieŜące 198 782,55   73 975,16 37,21 

    b) wydatki majątkowe   84 732,00   42 366,00 50,00 

  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 329 600,00   224 338,00 68,06 

    a) wydatki bieŜące - w tym :                 319 600,00   214 338,00 67,06 

        dotacja dla ZGKiM 319 600,00   214 338,00 67,06 

    b) wydatki majątkowe 10 000,00   10 000,00 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 363 546, 87 0  424 552,19 31,14 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 782 838,40   340 428,00 43,49 

    a)wydatki bieŜące - 619 500,00   340 416,00 54,95 

    dotacja dla GOKSiR 606 500,00   340 000,00 56,06 



 

 

 

 

 
 

 

    b) wydatki majątkowe 163 338,40   12,00 0,01 
  92120 Ochrona i konserwacja zabytków w tym: 7 000,00   0,00 0,00 
     a) wdatki bieŜące 7 000,00   0,00 0,00 
  92195 Pozostała działalność 573 708,47   84 124,19 14,66 
    - wydatki na projekt Tradycje i obrzędy 503 027,47   25 560,00  

926   Kultura fizyczna i sport 50 000,00 0  20 000,00 40,00 

  92601 Obiekty sportowe 15 000,00   0,00  

    a)wydatki bieŜące 15 000,00   0,00  

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00   20 000,00 57,14 

    a)      wydatki bieŜące- dotacja dla LZS  35 000,00   20 000,00  

    Razem wydatki  12 562 095,03 1 346 253,00  
        

4 429 609,53 35,26 

    Rozchody - spłata kredytu i poŜyczek  390   318    154 346  

  992                  - Bank Spółdzielczy  166 000    71 346  

                     - Bank NORDEA  142 692    83 000  

                   - Bank Ochrony Środowiska 81 626  0  

    OGÓŁEM BUDśET 12 952 413,03 1 346 253,00  4 583 955,53 35,39 



Załącznik 3  do części I 
Informacji o przebiegu 

wykonania budŜetu Gminy Lubrza 
za I półrocze 2009 r.     

 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
ZA I PÓŁROCZE 2009 R. 

 

L.P. Wyszczególnienie § Plan na 2009 wykonanie 

I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009  571,95 3 532,58 

 Przychody  53 100 21 868,95 

1. Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne 
usuwanie drzew i krzewów. 

0580 100 0 

2. Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego 
korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz 
szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. 

0690 53 000 18 333,31 

3. Wpływy z róŜnych dochodów 0970 0 3,06 

 RAZEM  53 671,95 21 868,95 

II Wydatki  53 600 12 177,77 

1. W zakresie edukacji  ekologicznej oraz propagowania 
działań proekologicznych 

 2 500 1043,29 

 1. .Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, 
aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu 
upowszechnienie wiedzy ekologicznej –festyny ekologiczne, 
konkursy, wydatki organizacyjne 

4210 1 500 910 

 2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe 4210 1 000 133,29 

 W zakresie gospodarki odpadami :  24 000 1525 

2. 1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu      4300 4 000 0 



 

 

 

 

 2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów 
pochodzenia zwierzęcego. 

4300 1 000 0 

 3. Wykonanie aktualizacji „Gminnego Planu Ochrony 

Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami.” 

4300 16 000 1525 

 4. Opracowanie „Gminnego Planu Usuwania Azbestu” 4300 3 000 0 

 W  zakresie  urządzania  i  utrzymania  terenów  

zielonych,  zadrzewień  i parków : 

 10 600 6845,21 

3. 1.Wykaszanie  trawy w parkach , na skwerkach i 
utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz 
przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie 
Gminy 

4210 

4300 

2 000 

5 000 

92,11 

3286,10 

 Wycinka drzew w Trzebinie przy drodze gminnej do wsi. 4300 3 600 3467 

 W zakresie gospodarki wodnej :    

4. 1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz 
słuŜącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In. 

 2704,27 16 500 

 Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów 
gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego 
odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciw- 
powodziowego.  

4210 2704,27 5 000 

 Odwodnienie terenów.  4210 0 4 000 

 Zarurowanie i udroŜnienie rowów 4210 0 0 

 
Zakup kręgów i pokryw kanalizacyjnych w celu zarurowania 
rowu gminnego w Trzebinie  

4210 0 7 500 
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ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH 

 

Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został 

utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody 

jednostek budŜetowych z tytułu odpłatności za wyŜywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice, 

odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie. 

Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków Ŝywności, gier i artykułów biurowych. 

 

Plan i realizacja dochodów własnych  i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych jednostek 

przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

Klasyfikacja budŜetowa  Dochody  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  

801 80101 0970 Wpływy z róŜnych dochodów    7 000,00                  -      

801 80104 0970 Wpływy z róŜnych dochodów       3 000,00                  -      

801 80148 0830 Wpływy z usług    51 000,00       32 684,75    

801 80148 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0,00 81,66 

854 85401 0690 Wpływy z róŜnych opłat      1 500,00            370,30    

Razem  62 500,00     33 136,71    

WYDATKI 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  

801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia    7 000,00        2 866,01      

801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      3 000,00                  -      

801 80148 4220 Zakup środków Ŝywności    51 000,00       36 272,28    

854 85401 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      1 500,00            189,77    

Razem  62 500,00     39 328,06   
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Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków  

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy  
za I półrocze 2009 r. 

 

Realizacja dochodów 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
 § 0750  dochody z najmu            124 649.00             60 877.32 
§ 0830  dochody własne 770 168.00 344 384.18 
§ 0920  odsetki 63 973.00       4 950.21 
§ 2650  dotacja budŜetowa   319 600.00 214 338.00 
§ 2610  dotacja celowa 10 000.00 10 000.00 
             Inne zwiększenia    20 669.75 

Razem 1 288 390.00 655 219.46 

  Środki obrotowe na początku roku    - 31 028.94 - 31 028.94 

OGÓŁEM 
1 257 361.06 624 190.52 

Realizacja wydatków 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe 750.00    230.00 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe  289 861.00 135 219,89 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie  23 585.00 0,00 
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno     2 500.00 1 067.23 
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp 55 515.00 20 660.78 
§ 4120 składka na fundusz Pracy     7 558.00 3 034.92 
§ 4170 wynagrodzenie bezosobo. 33 444.00 6 405.58 
§ 4210 zakup materiałów  253 200.00 173 302.34 
§ 4260 zakup energii    44 700.00 26 640.83 
§ 4270 zakup usług remontowych    1 000.00 0.00 
§ 4280 zakup usług zdrowotnych  900.00 74.00 
§ 4300 zakup usług pozostałych 408 050.00 191 081.09 
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.  3 800.00 1 471.62 
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar. 1 000.00 397.39 
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro 6 000.00 2 826.30 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 500.00 1 247.14 
§ 4430 róŜne opłaty i składki 20 550.00 11 958.50 
§ 4440 odpis na fund.socj. 11 877.00 11 763.80 
§ 4480 podatek od nieruchomości 90 400.00 14 850.00 
§ 4530 podatek VAT 1 000.00 186.91 
§ 4580 pozostałe odsetki     6 200.00         0.00 
§ 4610 koszty postępowania sądow      200.00 60.00 
§ 4700 szkolenia pracowników 1 000.00 285.00 
§ 4750 zakup programów komputr. 4 200.00 3 663,30 
§ 6080 zakup inwestycyjny 16 000.00 16 000.00 
Inne zmniejszenia - - 

Razem 1 288 390.00 622 426.62 

Stan środków na dzień 30.06.2009 -31 594.35 1 763.90 
OGÓŁEM 1 256 795.65 624 190.52 
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Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji 
za I półrocze na 2009 r. 

 

Klasyfikacja 
budŜetowa 

Dział Rozdz. 

Nazwa zadania Plan na 2009 Wykonanie 
% 

wykona-
nia 

010 01095 

Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów-

Lubrza wraz z pompownią strefową w 

miejscowości Lubrza 

473 355 0 0 % 

600 60014 

Dotacja dla powiatu na realizację projektu 

„Modernizacja drogi Biała – PręŜyna w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” 

50 000 50 000 100 % 

600 60016 
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107318 w 

Trzebinie 
1 589 017,78 434,10 0,03 % 

750 75023 
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy 

w Lubrzy 
16 000 14 975,09 93,59 % 

754 75412 
Rozbudowa budynku Ochotniczej StraŜy 

poŜarnej w Lubrzy 
122 000 16,62 0,01 % 

801 80195 
Zakup monitoringu na boisko Wielofunkcyjne 

w Lubrzy 
9 500 9 455 99,53 % 

900 90002 Dofinansowanie budowy wysypiska śmieci 108 000 0 0 % 

900  90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 84 732 42 366 50 % 

900 90017 
Zakup ubijaka do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 
10 000 10 000 100 % 

921 92109 
Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu 

Kultury w Olszynce 
163 338,40 12 0,01 % 

921 92195 

Adaptacja budynku bramnego na 

wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja 

muru zamkowego i figury Św. Nepomucena 

oraz kapliczki w Trzebinie-Gmina Lubrza 

503 027,47 25 560 5,08 % 

Razem: 3 128 970,65 152 818,81 0,05 % 
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Plan dotacji z budŜetu na 2009 rok 
 

Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej –  

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki 

komunalnej 

329 600 zł 

 

214 338 zł 

 

67,19 % 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji –  

2. 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby 

606 500 zł 340 000 zł 56,06% 

  Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne  ustalone w 

rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

3 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 

Dotacja celowa 35 000 zł 20 000 zł 57,14% 

4. 

  

  

Stacja Opieki „Caritas”  

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Dotacja obejmuje zadania wynikające z 

odrębnej umowy 

    25 000 zł 9 000 zł 36% 

  OGÓŁEM   985 500 zł   583 338 zł 59,19% 

 



 
 

II CZ ĘŚĆ OPISOWA 

Realizacja  budŜetu : 

1. Na 2009 rok zaplanowano dochody budŜetowe w kwocie 11 509 212 zł. Plan dochodów po zmianach to kwota 10 849 372,25 zł, z czego w I półroczu br. wykonano      

46 % planu, tj. 4 990 786,16 zł. Procentowe wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniŜszy wykres: 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

Plan 602 505,25 2 000,00 1 281 159,00 113 300,00 191 705,00 14 644,00 1 000,00 1 000,00 3 058 513,00 4 095 750,00 115 470,00 45 000,00 1 216 192,00 39 546,00 5 000 66 588,00

Wykonanie 247 464,94 2 531,83 0 86 290,32 64 407 14 273,00 0,00 0 1 511 486 2 306 804,00 59 630 38 494 626 218 33 186,00 0,00 0
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publiczna
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wychowawcza

Gospodarka 
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Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 

 
 
 
 



 

2. Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 12 562 095,03 zł z przeznaczeniem na wydatki bieŜące w kwocie 9 433 124,38 zł, co stanowi 75,09 % ogółu wydatków, 

i na wydatki majątkowe 3 128 970,65 zł. Natomiast wykonanie wydatków w przewaŜającej części dotyczy wydatków bieŜących poniewaŜ realizację wydatków 

majątkowych rozpocznie się w drugim półroczu 2009 roku. N a poniŜszym wykresie przedstawiono obrazowe wykonanie wydatków w I półroczu 2009 r. 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

Plan 760 844,00 1 923 517,78 210 500,00 1 516 224,75 14 644,00 1 000,00 278 000,00 29 788,88 159 526,00 5 000,00 3 751 669,00 47 360,00 1 526 847,00 149 486,00 774 140,75 1 363 546,87 50 000,00

Wykonanie 263 330,96 56 489,72 26 415,84 776 821,69 14 120,60 1 000,00 53 218,27 9 050,86 41 471,70 0,00 1 810 595,52 21 591,18 747 046,60 80 327,57 383 576,83 424 552,19 20 000,00
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3.  W pierwszym półroczu 2009 zrealizowano przychody w kwocie 627 808,78 zrealizowane w 

stosunku do planu w 29,85 % - pochodzące z wolnych środków pozostałych z roku 2008. 

4.  Rozchody zaplanowano w wysokości 390 318 – zrealizowano 154 346 co stanowi 39,54 % planu,                 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 Po wymaganych spłatach zobowiązań gminy z tytułu kredytów i poŜyczek wynoszą 1 496 083 zł. 

 
 
 

Szczegółowy opis realizacji budŜetu w poszczególnych działach 

przedstawia się następująco: 
 
 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze. 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek 
odprowadzenia naleŜności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budŜecie na    
2009 r. zaplanowano kwotę 20 000 zł. W I półroczu 2009 r. odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych 
kwotę  13 364,65 zł. 
 

Rozdz. 01095  Pozostała działalność.  

W tym rozdziale plan dochodów po zmianach wynosi 602 505,25 zł, z czego na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej – 247 489 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
pozyskane z innych źródeł.  Wykonano 41,07 %, tj. 247 464,94 zł – jest to dotacja celowa z 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów 
rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 
poniesionych przez gminy. 
 
W zakresie pozostałej działalności plan wydatków po zmianach na 2009 r. wynosi 740 844 zł.                     
W I półroczu wydatkowano kwotę 249 966,31 zł, w tym na: 
 

a)  wydatki bieŜące: 

-   wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zuŜytego do produkcji rolnej zuŜytego w IV kwartale 
2007 r. i I kwartale 2008 r. na łączną kwotę  

247 464,94 zł 

- Zakupiono nagrody ksiąŜkowe dla rolników za postęp w rolnictwie 
oraz termosy, podgrzewacze, odkurzacz i robota kuchennego dla 
Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego 
podsumowania postępu w rolnictwie na łączną kwotę  

1 080,48 zł  
 
 
 

-   Zakupiono karmę dla bezpańskiego psa oraz zamieszczono 
ogłoszenie w lokalnej prasie na łączną kwotę  

132,90 zł  
 



-  wydatki na poszczególne sołectwa 1 287,99 zł 
PręŜynka i Dobroszewice 
- zakupiono oświetlenie ozdobne na kwotę 586 zł. 

 
 

 

Jasiona  
- zapłacono za wynajem namiotu, oraz zakupiono art. spoŜywcze 

przeznaczone na festyn na łączną kwotę - 600 zł 

 
 
 

Olszynka 
- zakupiono Roundup w celu pielęgnacji trawników i skwerków na 

terenie wsi na kwotę  101,99 zł 

 

 
b) wydatki majątkowe 

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 473 355 zł z przeznaczeniem na 
rozpoczęcie budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w 
Lubrzy. Realizacja nastąpi w II półroczu. 

 

 

 

 

Dz. 020  - Leśnictwo 
 
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 

W tym rozdziale została zaplanowana na 2009 r. kwota dochodów w wysokości 2 000 zł. W I 
półroczu br. osiągnięto dochód w kwocie 2 531,83 zł, tj. 126,59 % - jest to opłata za dzierŜawę 
terenów łowieckich. 

 

Dz. 600  - Transport i łączność 
 

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

W tym rozdziale zaplanowano na 2009 r. po stronie wydatków 50 000 zł. W I półroczu br. 
wydatkowano 50 000 zł – jest to dotacja dla powiatu na realizację projektu „Modernizacja drogi Biała 
– PręŜyna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” który na podstawie porozumienia Gmina 
Lubrza współfinansowała. 
 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 
 
W tym rozdziale została zaplanowana na 2009 r. kwota dochodów w wysokości 1 281 159 zł – są to 
dochody majątkowe związane z realizacją projektu na modernizację drogi gminnej w Trzebinie. 
Realizacja nastąpi w II półroczu br. 
 

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano na 2009 r. wydatki w kwocie 1 768 517,78 zł, w 
tym na wydatki bieŜące 179 500 zł, natomiast 1 589 017,78 zł to wydatki majątkowe. 
 

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania : 

1. Przeprowadzono remont bieŜący nawierzchni drogi nr 270 w PręŜynce  - 1 375,23zł 
2. Przeprowadzono profilowanie dróg transportu rolnego w Dytmarowie  -    488,00zł 
3. Zmodernizowano zjazd na drogę gminną w Słokowie     - 2 335,08zł 



4. Wykonano remont drogi transportu rolnego w Słokowie   -  1 613,92zł 
5. Rozpoczęto remont krawęŜników przy ul. Spółdzielczej w Lubrzy -     243,39zł 
6. Zakupiono wypis z rejestru gruntów i mapę dla potrzeb opracowania  

dokumentacji na drogę nr 270 w PręŜynce    -     341,40zł 
7. Zakupiono wypis z rejestru gruntów i mapę dla potrzeb opracowania  

dokumentacji na drogę w Nowym Browińcu     -       92,70zł 
           

   Razem: 6 489,72zł 
  

 
Ponadto zlecono do realizacji zadania których płatność będzie w II półroczu jak: 

1. modernizacja drogi w Trzebinie na kwotę 790 239,45zł 
2. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę 29 463zł 
3. odnowienie nawierzchni ul. Spółdzielczej w Lubrzy na kwotę 42 753,31zł 
4. dostawa i montaŜ barier koło kościoła w Trzebinie na kwotę 10 248 

 

 
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
zaplanowano na 2009 r. wydatki w kwocie 105 000 zł. W I półroczu nie realizowano wydatków w tym 
zakresie. 
 

Dz. 700  - Gospodarka mieszkaniowa 

 
Rozdz.70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Planowana kwota dochodów to 6 800 zł, na którą składają się wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 
(dzierŜawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych), wpływy z róŜnych opłat oraz odsetki od 
nieterminowych wpłat. W I połowie br osiągnięto dochody: 
- z opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów – 5 679,70 zł 
- z najmu i dzierŜaw składników majątkowych – 2 273,98 zł 
- z odsetek od zaległości – 1 475,90 zł 
 
 
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami  i nieruchomościami 

1. Dochody 

Na 2009 r. zaplanowano dochody w kwocie 76 500 zł, są to: wpływy z usług, wpływy ze sprzedaŜy 
wyrobów i składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. W I półroczu osiągnięto 
dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości w kwocie 28 853,98 zł, z odsetek od zaległości – 9 842,76 zł, z róŜnych opłat – 8 164 
zł 
Od w/w naleŜności powstały zaległości w kwocie 32 244,65 zł, z tego głównie: 
- 221-05-0005 – 19 552,26 zł 
- 221-05-0002 – 5 766,55 zł 
- 221-05-0016 – 2 668,26 zł 
- 221-05-0021 – 2 472,91 zł 
W stosunku do wszystkich dłuŜników prowadzone są czynności egzekucyjne. 



 

2. Wydatki związane z gospodarka nieruchomościami: 
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę w wysokości 
3 486,85 zł, z czego : 
 

- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Laskowicach nr 21 po byłej 
Remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oznaczonej numerem działki 17 km1 o 
powierzchni 0,1000 ha przekazanej w uŜytkowanie i administrowanie do 
Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

 
 
 

610,00 zł 

- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków działki 129/1 130/1 km 2 
obręb Olszynka do celów projektowych związanych z modernizacją i rozbudową 
Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce 

 
 

800,00 zł 

 

 
- wykonanie map powykonawczych sieci wodociągowej w Lubrzy dotyczącej 

ulicy Szkolna działka  nr 555/14 km 7 
398,94 zł 

 

- wykonanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów działek połoŜonych  w 
KrzyŜkowicach  nr 267/1 k.m.1 oraz w Słokowie nr 83/6 k.m. 1  przeznaczonych 
do sprzedaŜy 

 
 

240,00 zł 

- wykonanie mapy zasadniczej  potrzebnej do podziału działki nr 211 km 3 w 
obrębie PręŜynka  przeznaczonej na zamianę   

 
30,00 zł 

- poświadczenie opracowania do komunalizacji  4,35 zł 

- zamieszczanie na łamach Tygodnik Prudnicki oraz Nowa Trybuna Opolska 
ogłoszeń związanych z przetargami na zbycie nieruchomości,  wykazów  
nieruchomości do sprzedaŜy  ,oraz informacji dotyczącej komunalizacji działek 
na rzecz Gminy Lubrza z mocy prawa 

 

 

1 217,56 zł 

- aktualizacja ksiąg wieczystych, zakup ksiąg wieczystych opłaty sądowe 186,00 zł 
 
 

Rozdz. 70095- Pozostała działalność 

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano w dochodach kwotę 30 000 zł. Plan wykonano w 100 
% – jest to otrzymana darowizna. Od RSP Skrzypiec 
 
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 179 000zł, z czego wydatkowano: 
- 3 904 zł – na opracowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy, decyzji               

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, które nie mają aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- 45 zł – opłata za mapę do celów planistycznych 
- 3 119,99 zł – sporządzenie opinii w sprawie wartości nieruchomości oraz sporządzenie wyceny 

nieruchomości do ustalenia renty planistycznej z tytułu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina 

- 15 800 zł – opracowanie dokumentacji środowiskowej i gospodarki odpadami na terenie gminy 
Lubrza dla potrzeb planistycznych 

 

Łącznie w  I półroczu wydatkowano kwotę 22 928,99 zł  
 



Dz.750   - Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

 Na realizację zadań zleconych i powierzonych w roku 2009 Wojewoda Opolski przydzielił 
dotację w wysokości 69 420,00zł.  
 
Jak i w latach ubiegłych dotacja ta nie pokryje nawet w całości płac pracowników samorządowych 
wykonujących zadania rządowe nie wspominając o niezbędnym oprogramowaniu, materiałach 
biurowych, opłatach pocztowych i telefonicznych czy niezbędnych szkoleniach pracowników. 
Brakujące środki muszą zostać pokryte z działu „administracja” i taka sytuacja ma miejsce od wielu 
lat. Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2009 roku wynosi 34 710,00 zł i przedstawia się następująco: 
 

§ 4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników     -  23 111,34 zł 
§ 4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne              -    5 205,20 zł 
§ 4110  - składki na ubezpieczenie społeczne            -    4 208,12 zł 
§ 4120  - składki na Fundusz Pracy      -       685,28 zł 
§ 4440  -  ZFŚS          -    1 500,06 zł 
 

Rozdz. 75022 – Rada Gminy 

Na plan wydatków 82 546 zł do 30 czerwca 2009r.. wykorzystano 35 841,96 zł tj. 41,90 %. 

Realizacja zadań przedstawia się następująco : 
- § 3030  róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych : 

   Plan – 74 728,00 zł     Wykonanie – 33 571 zł 
Są to wydatki zawiązane z wypłatą diet dla radnych  za udział w obradach sesji oraz posiedzeniach 
komisji merytorycznych, wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz W-ce 
Przewodniczącego oraz dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów) i 
przewodniczących rad sołeckich za udział w pracach Rady Gminy 

 

- § 4210 zakupy materiałów i wyposaŜenia 

      Plan - 3 278,00 zł   Wykonanie – 1 257,12 zł       
Z tego paragrafu pokrywane były rachunki na zakup artykułów spoŜywczych (kawa, herbata, 
cukier, itp.) na sesje, posiedzenia komisji, zakup pieczątki dla nowo wybranego Sołtysa w 
Jasionie.       

                    
- § 4300  zakup usług pozostałych    

Plan -  3 640,00 zł                         Wykonanie – 990,00 zł       
Są to wydatki poniesione na oprawę introligatorską dokumentacji archiwalnej kat. A. Natomiast 
płatności za świadczenie usług telekomunikacyjnych ( prowadzenie Biuletynu Informacji 
Publicznej w domenie bip@lubrza.opole.pl.) dokonane będą po otrzymaniu faktury od 
„Netkoncept” z siedzibą w Opolu.  

 
-  § 4410  podróŜe słuŜbowe krajowe 

Plan -  300,00 zł                         Wykonanie – 23,84 zł       
Delegacja wypłacona została dla członka Komisji Rewizyjnej w związku z przeprowadzoną 
kontrolą wykonanych prac remontowych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy.  

 



Rozdz. 75023 -  Urząd Gminy 

Na plan dochodów w kwocie 7 150 zł składają się: pozostałe odsetki (lokaty ON), wpływy z róŜnych 
opłat (prowizje), wpływy z usług oraz wpływy z róŜnych dochodów. Plan wykonano w 123,86 %, tj. 
kwota 8 856,27 zł i są to odsetki od lokat ON. 
 
 Na realizację zadań w administracji w I półroczu 2009 roku wydatkowano ogólną kwotę                
662 083,54 zł, z czego na poszczególne paragrafy przypada : 
 

§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 90,00 zł. 

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 382 346,32 zł. 
Zaznaczyć tu naleŜy, Ŝe w kwocie tej zawarte są nagrody jubileuszowe.  

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 255,35 zł. 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 74 076,57 zł. 

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy –  11 763,47 zł. 

§ 4140 – wpłaty na PFRON – 244,00 zł 

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 15 483,94 zł  
Z paragrafu tego pokryto m.in. wynagrodzenie radcy prawnego świadczącego obsługę 
prawną do marca oraz wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umowy 
zlecenia.  
 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – 20 535,60 zł 
Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup  czasopism, literatury fachowej, 
dzienników ustaw, monitorów, druków, wody, wymiana pieczęci, środków czystości, zakup 
niszczarek, mebli do USC, zakup dekoracji na śluby, zakup krzeseł dla pracowników. 
 

§ 4260 – opłata za wodę w budynku straŜnicy w Trzebinie – 17,21zł 

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 100,44 zł.  
Jest to kwota wydana głównie na remont i konserwację  centrali telefonicznej, 
kserokopiarek oraz naprawę kasy fiskalnej.  
 

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 576,00 zł. 
Z paragrafu tego pokrywano opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne zarówno 
pracowników urzędu zatrudnionych na stałe jak i osób zatrudnionych w ramach robót 
publicznych skierowanych do pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 
 

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25 332,83zł. 
Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z nadzoru bhp- 
obejmuje on zarówno urząd jak i placówki oświatowe: szkolne i przedszkolne, monitoring 
urzędu, opłaty pocztowe, abonament radiowo telewizyjny, wywóz odpadów stałych, 
ogłoszenia zamieszczane w spr. naboru pracowników, znaki opłaty sądowej, dorabianie 
kluczy. 
 

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 400,00 zł – dostęp do sieci internetowej 

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 685,22 zł 
Zaznaczyć tu naleŜy, Ŝe opłacany jest tylko abonament za komórkowe telefony słuŜbowe 
pracowników oraz Wójta i Sekretarz Gminy. 

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5 774,11 zł 
Z paragrafu tego płacone są rachunki za korzystanie z telefonów stacjonarnych przez 
pracowników urzędu, OPS i ZGKiM. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe jednostki te zwracają do budŜetu 
wysokość rachunków ze swoich numerów wewnętrznych, jednakŜe jest to przekazywane na 
ogólne dochody gminy.  
 

§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – 11 894,69 zł. – w tym ryczałt Wójta i delegacje. 



§ 4420 – podróŜe  słuŜbowe zagraniczne – 39,99 zł. 

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 15 671,21 zł. 

§ 4700 – szkolenia pracowników – 6 413,00zł.  
Wybierane są tylko niezbędne szkolenia a oferty analizowane równieŜ pod kątem oferty 
cenowej. Jednak ze wzg. na bardzo zmieniające się przepisy oraz zatrudnianie nowej kadry, 
wydatki te są niezbędnym minimum. 
 

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 

492,27 zł 

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 16 916,23zl. 
Są to niezbędne opłaty ponoszone głównie na oprogramowania komputerowe, które 
miesięcznie są aktualizowane, zakupiono program POLBIL wraz z comiesięczna 
aktualizacją umoŜliwiający dostęp do wszystkich przepisów prawnych niezbędny dla 
pracowników urzędu, pozostałe wydatki z tego paragrafu to  zakup tonerów do drukarek , 
faksu i drobnego sprzętu (listwy, myszki itp.) 
 

§ 6060 - zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną wraz z faksem do sekretariatu urzędu – 14 
975,09zł 
 
 
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

W tym rozdziale zaplanowano na 2009 rok kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy 
Lubrza.    W I półroczu dokonano wydatków na kwotę 370 zł. 
 
 
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 114 835 zł. Plan wykonano w 17,99 %, tj. kwota 
20 660,96 zł, na którą składają się refundacje wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac 
interwencyjnych z powiatowego urzędu pracy.  
 

Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności gminy przewidziano wydatki w kwocie 138 744 
zł, w tym: 
1) na płace z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 

interwencyjnych – 125 744 zł - w I półroczu wydatkowano kwotę 41 226,87 zł, w tym: 
 

§ 3020 – ekwiwalent za pranie -  378,75 zł. 
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 30 590,38 zł.  
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4 650,34 zł. 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 732,20 zł.  
§ 4440 – odpisy na ZFŚS –  4 875,20 zł. 

 
 
2) na róŜne zadania w zakresie pozostałej działalności – 13 000 zł, wydatkowano 2 589,32 zł, w tym: 

 - róŜne opłaty i składki – plan 2 000 zł 
* 2 raty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad - 

994,06 zł 

- Współpraca z gminami czeskimi – plan 4 000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.                                         

- Spotkania okolicznościowe – plan 5 000 zł 
* zakup nagród na turniej komputerowy, otwarcie boiska, organizację spotkań „Klubu Emerytów”, 

spotkanie z Marszałkiem województwa, wiązanki kwiatów z okazji „Dnia Kobiet”, prezentów 
dla wyróŜnionych pracowników – 1 427,96 zł 



 

-  Uczestnictwo w programie „Odnowa Wsi”, i „Lider” – zakup artykułów spoŜywczych i 
materiałów biurowych na szkolenie i warsztaty liderów „Odnowy Wsi”– plan 4 000 zł, realizacja 
167,30 zł. 
 

Dz. 751 – Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej 

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej to 
kwota 737 zł. Plan wykonano w 50 %, tj. kwota 363 zł przeznaczona na aktualizację rejestru 
wyborców Gminy Lubrza. 
 

W tym rozdziale po stronie wydatków zaplanowano na 2009 rok kwotę 737 zł z przeznaczeniem na 
prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza. Do 30 czerwca  wykorzystano 
kwotę 366 zł, tj. 50 % planu.  
 

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Na 2009 rok przyznano dotację celową na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej 
w kwocie 13 907 zł. W I półroczu wykonano w 100 %, tj. kwota 13 907 zł. 
 
W tym rozdziale po stronie wydatków zaplanowano na 2009 rok kwotę 13 907 zł z przeznaczeniem na 
wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Do 30 czerwca  wykorzystano kwotę 
13 754,60 zł, tj. 98,90 % planu.  
 

Dz. 752 – Obrona narodowa 

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 

Na 2009 rok przyznano dotację celową na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej 
w kwocie 1 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.  
 
Po stronie wydatków zaplanowano na 2009 r. kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne. 
Do 30 czerwca  wykorzystano kwotę 1 000 zł, tj. 100 % planu.  
 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne 

1. wypłacono ekwiwalent za udział straŜaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych   -      255,72zł 
2. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców                 - 24 728,51zł 
3. przeprowadzono konkurs plastyczny i wiedzy poŜarniczej         -      541,75zł 
4. przeprowadzono zawody poŜarnicze         -   1 293,03zł 
5. ubezpieczono budynki straŜnic       -      330,00zł 
6. zakupiono energię elektryczną       -   6 810,02zł 
7. zakupiono materiały budowlane do bieŜących remontów       -      826,46zł 
8. zakupiono paliwo do samochodów i motopomp     -      150,14zł 
9. zakupiono części zamienne do remontu samochodów i motopomp     -   1 400,71zł 
10. zakupiono sprzęt poŜarniczy i umundurowanie ochronne straŜaka: 



- drabina nasadkowa szt. 12  3 081,60zł 
- reduktor 75/52 szt. 5     187,25zł 
- rozdzielacz kulowy szt. 1                  823,90zł 
- wąŜ ssawny szt. 2      642,00zł    
- ubrania ochronne szt. 8  8 399,96zł   
- buty straŜacki 9 par   1 846,80zł 
- hełmy bojowe 4 szt.     968,80zł 

   
Otrzymano dotację do zakupu sprzętu poŜarniczego z MSWiA  - 16 200 zł  
 
11. modernizacja straŜnicy OSP Lubrza 

- zakupiono dziennik budowy               16,62zł 
- zlecono zmianę dokumentacji projektowej, celem dostosowania jej do programów pomocowych 

 
OSP otrzymała dotację do modernizacji z Komendy Głównej PSP w wysokości 40 000zł 
 
Ze środków budŜetowych gminy ogółem wydatkowano kwotę w wysokości: 52 303,27 zł. 
 
 
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

Na obronę cywilną w 2009 r. przyznano dotację celową w kwocie 1 000 zł, która nie została jeszcze 
zrealizowana. 
 
W zakresie obrony cywilnej w pierwszym półroczu 2009 r. zaplanowano kwotę 16 500,00 zł z czego 
w pierwszym półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 915 zł z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie 
obrony cywilnej. 
 

 

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

 

DOCHODY 

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Plan dochodów na 2009 r. wynosi 2 500 zł. W I półroczu osiągnięto dochód w kwocie 2 204,38 zł, co 
stanowi 88,17 % - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej w kwocie 2 204,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,30 zł. 
 

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

oraz  

 

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych 

 



W dziale tym klasyfikuje się dochody z wszystkich podatków na terenie gminy, tj. rolnego. Od 
nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych. 
 
 
I.   PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI   
  

OSOBY PRAWNE 

Plan - 383 000,00   Wykonanie – 213 397,90 zł co stanowi 56% 

 Dochody naleŜnego podatku wpływają głównie od: 

ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY 96 254,00 zł 
ZEC PRUDNIK SP. Z O O 83 994,00 zł 
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA LUBRZA 50 301,00 zł 
PGN iG 34 052,00 zł 
OSADKOWSKI SP. Z O O 21 924,00 zł 

 

Oraz pozostałych 23 mniejszych podmiotów. 

 
OSOBY FIZYCZNE 

Plan – 413 000,00 zł   Wykonanie – 242 722,03 zł co stanowi 59%  

Zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą 199 581,77 zł. Największe zaległości występują w 

miejscowościach: 

• Jasiona – Młyn – 111 711,60 zł plus odsetki 66 322,00 zł zadłuŜenie znajduje się na tytule 
wykonawczym jednak podatnik jest niewypłacalny, ponadto nie moŜna ustalić obecnego 
miejsca pobytu płatnika. 

• Lubrza – Olejarnia – 30 865,15 zł plus odsetki 2 795,00 zł.  
 

II. PODATEK ROLNY 
 

OSOBY PRAWNE 

Plan – 371 000,00 zł   Wykonanie – 186 177,49 zł co stanowi 50% 

 Podatek tren deklaruje 19 – tu podatników, jest płacony w terminie i zaległości w tym podatku 
są niewielkie tj. 659,00 zł. Zastosowano jedną ulgę ustawowa z tytułu zakupu gruntów dla INWEST 
SP. Z O. .O na okres 5 lat oraz zwolnienie na 6 – ty rok w 75%, na 7-dmy rok w 50%. 
 Największymi płatnikami podatku rolnego są STADNINA KONI, a takŜe ROLNICZE 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNE: 

 

Lp. Nazwa Kwota 
1 STADNINA KONI 108 066,00 
2 RSP SKRZYPIEC 107 366,00 
3 RSP JASIONA 69 863,00 
4 RSP LUBRZA 77 517,00 

 

 
OSOBY FIZYCZNE 
 
Plan – 770 000,00zł   Wykonanie – 400 077,24 zł co stanowi 52%  



 Podatek wpływa z 11 sołectw oraz przysiółku Dobroszewice. Zaległości w podatku rolnym 
wynoszą 169 019,26 zł. Zastosowano 6 ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntów zwalniających z 
podatku na okres 5 lat w 100%, na 6 – ty rok w 75 % a na 7-dmy rok w 50% za zakupione grunty, 
umorzono podatek jednemu płatnikowi w związku ze zdarzeniem losowym- poŜar. 
 

 
III. PODATEK LE ŚNY 

OSOBY PRAWNE 

Plan – 12 000,00 zł   Wykonanie –6 503,00 zł, co stanowi  54 % 

Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Prudnik oraz 5 mniejszych podatników. NaleŜny 
podatek realizowany jest terminowo, zaległości nie występują. 

 

OSOBY FIZYCZNE 

Plan – 600,00 zł   Wykonanie – Wykonanie – 628,42 zł, co stanowi 105 %  

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 112,54 zł. Umorzenia w podatku leśnym nie były stosowane. 
NadwyŜka wykonania planu wynika z uregulowania zaległości. 
 
 
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

OSOBY PRAWNE 

Plan – 10 000,00 zł   wykonanie – 5 293,00 zł, co stanowi 53% 

Podatek od środków transportowych płaci 4 podatników. NaleŜny podatek realizowany jest 
terminowo, zaległości nie występują. 
 

OSOBY FIZYCZNE 

Plan – 36 000,00 zł   Wykonanie – 18 418,00 zł, co stanowi 51% 

Podatek od środków transportowych płaci 10 podatników. W płatnościach zalega jeden z podatników 
na kwotę 2 360,00. 
 
 
V. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓ W.  

Plan – 8 000,00 zł   wykonanie – 6 530,56 zł, co stanowi 81 % 
Dochody są ściągane od podatników, którzy w terminie nie wpłacają podatków. 
 

VI. KOSZTY UPOMNIENIA 

Dochody uzyskane z tytułu wysłanych upomnień wynoszą 1 305,20 zł. 
Zostało wysłanych ok. 300 upomnień i wezwań do zapłaty do osób zalegających w podatkach, 
część z nich wywołała skutki w postaci regulacji długu. 

 

VII. KOSZTY UPOMNIENIA 

Zostało wystawionych 36 tytułów wykonawczych część z nich wywołała skutki w postaci regulacji 

długu. 

 



VII. POZOSTAŁE DOCHODY 

Pozostałe dochody w zakresie rozdz. 75615 i 75616 to: 
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 51 000 zł, wykonanie 23 397,00 zł 
- podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wykonanie 12 739 zł 
- opłata eksploatacyjna – plan 2 000 zł, wykonanie 1 362 zł 
- wpływy z róŜnych opłat – nieplanowany dochód w wysokości 1 305,20 zł 
- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy – plan 50 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów – plan 2 000 zł, wykonanie 434 zł. 
- wpływy z opłaty targowej – plan 100 zł 
 

 
 
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 

W rozdziale tym na wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2009 r. kwotę 15 000 zł. Osiągnięto 
dochody w kwocie 8 332,75 zł, co stanowi 55,55 %. 
 

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 

Na 2009 r. zaplanowano w w/w rozdziale dochody w kwocie 962 263 zł, w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 954 263 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych – 8 000 zł 

W I półroczu br. osiągnięto dochody w kwocie 381 964,73 zł, tj. 39,69 %, w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 385 020 co stanowi  40,03 % 
- podatek dochodowy od osób prawnych – -3 055,27 zł   
 

WYDATKI  

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 

W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na 2009 r. zaplanowano 
kwotę 29 788,88 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 9 050,86 zł, w tym: 
- prowizje dla sołtysów – 7 552 zł,  
- róŜne opłaty i składki – 341,86 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych związanych z poborem podatków – 1 157 zł 
  

Dz.757 – Obsługa długu publicznego. 

Rozdz. 75702 – Obsługa  papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek  j.s.t. 

W tym rozdziale przewidziana jest w planie kwota 104 926 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od 
kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieŜące. Do 30 czerwca 2009 
r. wydatkowano kwotę 41 471,70 zł. 
 
 
Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego 
 



W tym rozdziale przewidziana jest w planie kwota 54 600 zł. Do 30 czerwca 2009 r. nie zrealizowano 
wydatków. 
 

Dz.758 – RóŜne rozliczenia 

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 

Na 2009 r. przyznano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2 244 036 zł. Zrealizowano plan 
w 61,54 %, tj. kwota 1 380 944 zł. 
 

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

Na 2009 r. przyznano gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 845 838 zł. 
Zrealizowano plan w 50 %, co stanowi kwotę 922 920 zł. 
 

Rozdz. 75831 – Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 

Na 2009 r. przyznano gminie część równowaŜącą subwencji ogólnej w kwocie 5 876 zł. Zrealizowano 
plan w 50,03 %, co stanowi kwotę 2 940 zł. 
 

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

W budŜecie na 2009 rok po stronie wydatków zaplanowano w tym rozdziale kwotę 5 000 zł - jest to 
rezerwa budŜetowa, która  zostanie rozdysponowana w II półroczu br.  
 
 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie  

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic i stołówek gmina otrzymuje 
subwencję oświatową. Na rok 2009 Gmina otrzyma kwotę 2 244 036 zł. 
 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych 
Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych 
w I półroczu 2009 r. uczęszczało 207 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający się niŜ 
demograficzny. 

W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe na plan w wysokości 1 525 208 zł wykonano 
724 846,60 zł, w tym płace i pochodne na plan 1 198 138,00 zł wykonano 596 730,26 zł. Wydatki 
rzeczowe na plan 327 070,00 zł wykonano 128 116,34 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki 
mieszkaniowe i wiejskie – 33 557,83 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 625,00 zł. 
 

Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi: 
-  zakup opału     17 436,25 zł 
-  zakup energii i wody                 6 596,43 zł 
-  wywóz nieczystości płynnych      695,93 zł 
-  wywóz nieczystości stałych                   2 581,2 zł 
 

Pozostałe wydatki to zakup druków, świadectw, materiałów papierniczych, zakup środków czystości, 
ubezpieczenie budynków, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, opłaty monitoringu, 
delegacje dla pracowników itp. 
 
Szkoła Podstawowa w Lubrzy 



 
Plan finansowy dochodów budŜetowych SP Lubrza przedstawia się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Dochody  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 Wykonane  
801 80101 970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)           360,00           199,09    

Razem         360,00         199,09    
 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

  Szkoła Podstawowa Lubrza 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 wykonane  
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
     34 300,00         18 881,48    

    4010 Wynagrodzenie osobowe     483 810,00        219 453,32    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      36 100,00         36 072,50    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      84 035,00         35 734,53    
    4120 Składki na Fundusz Pracy      13 328,00           5 509,41    

    4170  Wynagrodzenia bezosobowe        2 450,00                    0,00      

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      42 850,00         15 426,99    
    4230  Zakup leków i materiałów medycznych           200,00                    0,00      
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 

ksiąŜek 
       2 000,00         1 793,40    

    4260 Zakup energii        7 720,00           3 513,73    
    4270 Zakup usług remontowych      37 250,00             881,99      
    4280 Zakup usług zdrowotnych         1 000,00              134,30    
    4300 Zakup usług pozostałych        9 300,00           4 465,81    
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet         1 000,00              0,00    
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
       1 000,00              419,85    

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe        1 000,00              386,78    
    4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych        1 000,00              672,77    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      27 000,00         20 250,00    
    4740 Zakup materiałów papierniczych          1 500,00    0,00                    
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych           550,00              519,40    

Razem  787 393,00     364 116,26    
 
 
Szkoła Podstawowa w Dytmarowie 

Plan finansowy dochodów budŜetowych SP Dytmarów przedstawia się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Dochody  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 Wykonane  
801 80101 750 Dochody z najmu i dzierŜawy        3 300,00           1 129,60    

    970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)           150,00                51,35    

Razem      3 450,00         1 180,95    

 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: 



Szkoła Podstawowa Dytmarów 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 wykonane  
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
     30 100,00         14 676,35    

    4010 Wynagrodzenie osobowe     450 288,00        218 805,91    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      34 000,00         33 036,98    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      79 524,38         41 749,04    
    4120 Składki na Fundusz Pracy      12 602,62           6 368,57    

 

    4170 Wynagrodzenie bezosobowe        2 000,00                    0,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      44 500,00           14 417,09    
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych           400,00                360,00      
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 

ksiąŜek 
       2 000,00                    0,00      

    4260 Zakup energii        6 600,00           3 082,70    
    4270 Zakup usług remontowych        24 500,00                    0,00   
    4280 Zakup usług zdrowotnych           800,00                  40,00      
    4300 Zakup usług pozostałych      18 000,00           7 371,41    
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet        1 200,00                  35,38      
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej  
       1 800,00              917,06    

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe        2 000,00           1 374,85    
    4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych        1 500,00              120,00    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      24 500,00         18 375,00    
    4740 Zakup materiałów papierniczych        1 500,00                    0,00      

Razem  737 815,00     360 730,34    

 
 
Rozdz. 80104 - Przedszkola 
 

Plan finansowy dochodów przedszkoli na 2009 r.: 

Klasyfikacja budŜetowa  Dochody  
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  
 Wykonane  

801 80104 0690 Wpływy z róŜnych opłat-opłata stała    40 000,00       24 424,00    
    0750 Dochody z najmu i dzierŜawy    21 500,00         5 458,02    
    0830 Wpływy z usług-za wyŜywienie    50 000,00       28 259,90    
    0920 Pozostałe odsetki           10,00                  -      
    0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)         150,00           108,03    

Razem  111 660,00     58 249,95    
 

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami 
zamiejscowymi:     w Dytmarowie, Trzebinie i Nowym Browińcu. 
Łącznie do przedszkoli uczęszcza 109 dzieci, z tego 22 dzieci 6-cio letnich. W placówce prowadzone 
są 1 zajęcia rewalidacyjne. W kaŜdej placówce funkcjonuje doŜywianie dzieci. Pełny koszt 
wyŜywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do 
pomocy. RównieŜ rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.  



Na plan 928 824,00 zł w I półroczu 2009r. wykonano 477 912,68 zł, z tego płace i pochodne to kwota 
364 852,07 zł; w tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 13 054,62 zł oraz 
Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie  - 25 275,00 zł. 
 

Pozostałe waŜniejsze wydatki to: 
- zakup Ŝywności          24 934,22 zł 
- zakup opału           12 598,19 zł 
- zakup energii i wody           5 108,96 zł 
- wywóz nieczystości płynnych             941,60 zł 
- wywóz nieczystości stałych             706,06  zł 

Pozostała kwota to wydatki na: zakup materiałów, środków czystości, ubezpieczenie budynku, opłaty 
telefoniczne i internet, prenumerata czasopism, delegacje itp. 
 
W I półroczu 2009r dokonano zakupu sprzęt w ramach doposaŜenia placu zabaw  
- w Przedszkolu w Lubrzy – na kwotę 2 451,60 zł 
- w Przedszkolu w Trzebinie – na kwotę 4 356,00 zł 
 
 
Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Lubrzy to: 

- remont pomieszczenia kuchennego                                    1.400,00 zł, 
- remont komina dymnego i malowanie pomieszczeń         1.680,00 zł, 

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Trzebini to: 
- przebudowa pieca kuchennego                                          1.100,00 zł, 
- naprawa pokrycia dachowego                                            3.233,55 zł, 

 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: 

Przedszkola 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 wykonane  
     27 700,00         13 054,62    801 80104 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń     
    4010 Wynagrodzenie osobowe     514 500,00        262 567,04    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      37 500,00         35 011,62    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      89 621,62         45 722,81    

    4120 Składki na Fundusz Pracy      14 202,38           8 065,98    
    4170 Wynagrodzenie bezosobowe        5 000,00                430,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      67 400,00         37 056,13    
    4220 Zakup środków Ŝywności      50 000,00         24 934,22    
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych           500,00                    0,00      
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 

ksiąŜek 
       500,00              97,20    

    4260 Zakup energii        10 000,00           5 108,96    
    4270 Zakup usług remontowych      33 600,00             8 043,55    

    4280 Zakup usług zdrowotnych        1 200,00              100,00    
    4300 Zakup usług pozostałych      28 000,00           6 966,12    
    4350 Opłaty za usługi internetowe        1 500,00                56,00    
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.        4 800,00         2 680,61    
    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe        3 000,00    938,51 
    4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych        3 000,00         880,00    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      33 700,00          25 275,00         



    4610 Koszty postępow.sądowego i prokuratorskiego        600,00                547,16      
    4740 Zakup materiałów papierniczych        1 500,00                377,15      
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych        1 000,00                    0,00      

Razem      928 824,00     477 912,68    

 

 
Rozdz. 80110 - Gimnazja 

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w I półroczu 2009r. uczęszczało 124 uczniów. 
Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum – na plan    
818 427,00 zł w I półroczu 2009 r. wykonano 392 751,56 zł, z czego płace i pochodne: 367 840,06 zł, 
w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 14 639,70 oraz Fundusz 
Świadczeń Socjalnych – 21 150,00 zł. Pozostałe wydatki  rzeczowe stanowiły kwotę 24 911,50 zł 
 
WaŜniejsze wydatki rzeczowe to:  
- zakup opału                          11 499,72 zł 
- zakup energii, wody                    3 657,15 zł 
- wywóz nieczystości stałych                     847,31 zł 

        

 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Gimnazjum 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 wykonane  
801 80110 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
     35 700,00         14 639,70    

    4010 Wynagrodzenie osobowe     503 540,00       239 491,20    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      37 550,00         37 544,85    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      87 465,00         47 914,49    
    4120 Składki na Fundusz Pracy      13 872,00         7 099,82    
    4170 Wynagrodzenie bezosobowe        2 550,00                  0,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia       44 450,00         15 446,69    
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych           200,00                  0,00      
    4240 Zakupy pomocy naukowych, dydakt. i 

ksiąŜek 
       2 000,00                0,00    

    4260 Zakup energii        8 000,00           3 657,15    
    4270 Zakup usług remontowych      38 250,00              917,99      
    4280 Zakup usług zdrowotnych        1 000,00              35,70    
    4300 Zakup usług pozostałych        9 600,00           2 850,90    
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet          1 000,00              0,00    
    4370 Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej        1 000,00              395,34    
    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe        1 000,00              366,90    
    4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych        1 000,00              700,23    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      28 200,00         21 150,00    
    4740 Zakup materiałów papierniczych        1 500,00                  0,00      
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych           550,00              540,60    

Razem  818 427,00   392 751,56    

 
 



 
Rozdz. 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół 

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do 
szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od 
prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowoŜonych jest 167 uczniów, do SP w Dytmarowie 17 
uczniów. Ponadto jest dowoŜonych 22 dzieci do przedszkoli, oraz do Zespołu Niepublicznych Szkół w 
Kup 2 dzieci. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi 
koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Prudniku, jak równieŜ 
zwraca rodzicom koszty dowozu we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej. 
 
 

Na plan 290 144,00 zł w I półroczu 2009 r. wykonano 118 945,19zł, z tego: 
wynagrodzenie osobowe i  pochodne  to kwota: 33 368,28 zł 
 

WaŜniejsze wydatki rzeczowe to: 
- dowóz dzieci do szkół – prywatny przewoźnik      26 330,35 zł 
- dowóz dzieci do Kup          33 561,15 zł 
- pokrycie biletów miesięcznych ucz. niepełnosprawnych                                  434,82 zł 
- zwrot kosztów dowozu do Szkoły Specjalnej we własnym zakresie                 5 963,68 zł 
- naprawy, zakup części            1 701,56 zł 
- zakup oleju napędowego        15 479,90 zł 
Pozostałe wydatki to opłaty za rejestrację autobusu, podatek od środków transportu, środki czystości, 
opłata za emisję spalin itp. 
 

 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

DowoŜenie uczniów 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  

 wykonane  
801 80113 4010 Wynagrodzenie osobowe      48 600,00         23 329,82    

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        3 400,00           3 369,48    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        8 040,00           4 478,30    
    4120 Składki na Fundusz Pracy        1 274,00              609,36    
    4170 Wynagrodzenie bezosobowe        3 000,00    0,00                     
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      52 000,00         17 258,97    
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych           200,00                    0,00      
    4280 Zakup usług zdrowotnych           300,00                0,00    
    4300 Zakup usług pozostałych     165 000,00         67 441,94    
    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe           500,00                0,00    
    4430 RóŜne opłaty i składki        6 000,00              876,00    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny        1 830,00    1 581,32           

Razem  290 144,00    118 945,19 
 
 
 
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budŜecie 
zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty nauczyciela. 
 
Szkoła Podstawowa Lubrza 



Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      1 800,00           0,00    

    4300 Zakup usług pozostałych      1 979,00       1 100,00    

    4700 Szkolenia pracowników       2 745,00          525,00    
Razem  6 524,00     1 625,00    

 
 
Szkoła Podstawowa Dytmarów 

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  

801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      946,00           0,00    

    4300 Zakup usług pozostałych      1 200,00       0,00    

    4700 Szkolenia pracowników       655,00          530,00    
Razem  2 801,00     530,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
Przedszkola 

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia      254,00           0,00    

    4300 Zakup usług pozostałych      1 200,00       500,00    

    4700 Szkolenia pracowników       600,00          90,00    
Razem  2 054,00     590,00    

 
Ponadto na 2009 r. zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 4 877 zł. W  I półroczu wydatkowano 
kwotę 2 438,50 z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne. 
 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

Stołówki szkolne z doŜywianiem funkcjonują przy ZPS w Lubrzy i SP w Dytmarowie. Pełny koszt 
wyŜywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego 
Programu DoŜywiania Uczniów.  
 
Stołówka przy ZPS Lubrza 
 



Koszt utrzymania stołówki przy ZPS w Lubrzy w I półroczu 2009 r. to kwota 28 727,92 zł, w  
kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie 
zaliczane do płac.  
  
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  

801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe    55 100,00       20 841,18    
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 3 147,94 
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      7 350,00        2 601,18    
    4120 Składki na Fundusz Pracy      1 164,00            582,22    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 7 000,00 0,00 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 000,00 55,40 
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      2 000,00        1 500,00    

Razem  77 814,00     28 727,92    
 
Stołówka przy SP Dytmarów 

 
Koszt utrzymania stołówki przy SP w Dytmarowie w I półroczu 2009 r. to kwota 24 098,07 zł, 

w  kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki 
nie zaliczane do płac.  
  
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe    29 400,00       17 340,19    

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 492,12 

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      4 900,00         2 723,34    

 

    4120 Składki na Fundusz Pracy         784,00            403,22    

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000,00 0,00 

  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 000,00 14,20 

    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      1 500,00            1 125,00    

Razem  44 184,00     24 098,07    

 
 
 
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i 
rencistów z terenu naszej gminy. 
 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Szkoła Podstawowa Lubrza 

Klasyfikacja budŜetowa 

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  
  

 Wydatki  
 Wykonane  

801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń     



socjalnych    19 386,00       14 550,00    
Razem  19 386,00     14 550,00    

 

Szkoła Podstawowa Dytmarów 

Klasyfikacja budŜetowa 
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  
  

 Wydatki  
 Wykonane  

    801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych    13 596,00       10 200,00    

Razem  13 596,00     10 200,00    

 
Przedszkola 

Klasyfikacja budŜetowa 

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  
  

 Wydatki  
 Wykonane  

    801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych    7 330,00       5 550,00    

Razem  7 330,00     5 550,00    

Pozostałe wydatki w zakresie pozostałej działalności: 

Klasyfikacja budŜetowa 

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan  
  

 Wydatki  
 Wykonane  

801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 500,00 0 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜet. 9 500 9 455,00 

Razem  7 330,00     5 550,00    

 

 

Dz. 851- Ochrona zdrowia 

 
Rozdz.-85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dochody w kwocie 45 000 zł. W I półroczu 
osiągnięto dochody w kwocie 38 494,16 zł, tj. 85,54 % - dochody za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych.  
 
Na plan 45 000zł za I półrocze 2009 r. zrealizowano wydatki na kwotę 21 422,82 zł, co daje 47,60 % 
wykonania z przeznaczeniem na: 
 
I.   Działalność GKRPA 
- wynagrodzenie członków komisji – 1 969,60 zł  
 

II.   Zagospodarowanie dwóch placów zabaw: 
- Jasiona –   6 230,76zł 
- Lubrza –    5 070,32zł 
                     1 400,00zł  
     Razem: 12 701,08zł 



 

III.   Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy propagującego zdrowy tryb Ŝycia: 

- Szkoła w Lubrzy: 
* zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy – 491,89zł 

- Szkoła w Dytmarowie  
* zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w świetlicy szkolnej w ramach programu opiekuńczo – 

profilaktycznego, zakupiono materiały i sprzęt na kwotę 999,51zł 
 

- GOKSiR 
* organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieŜy w bibliotekach i 
świetlicach na terenie gminy (wyjazdy na lodowisko i kina do Opola) 2 265,74zł 

* zakup komputera do świetlicy w PręŜynce dla dzieci i młodzieŜy na kwotę 2 995,00zł. 
 
 
 
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność 

Na rok 2009 w budŜecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 2 360 zł, z czego 
wydatkowano 168,36 zł – opłaty za abonament telefoniczny w gabinecie lekarskim w Trzebinie 
 
 

Dz. 852 – Pomoc społeczna 

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania 
zlecone  gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę, a wynikające z 
rządowych programów pomocy społecznej . 
Realizuje teŜ zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS  
realizowany  jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz .U. Nr 64 
poz.593 z późniejszymi zmianami).  
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniŜszych   ustaw tj.: 

• ustawa o pomocy  społecznej  
• ustawa o świadczeniach rodzinnych  
• ustawa o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
 

           Pomoc społeczna  stanowi  więc  ustawowy  system  świadczeń  przysługujący  z    tytułu 
obowiązku  opiekuńczego  państwa   i  gminy .  Ma  to  miejsce  w  momencie  zagroŜenia 
podstawowych  warunków  egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak  równieŜ obniŜenia jakości 
Ŝycia poniŜej społecznie akceptowanego minimum.  
 Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane.  Ich rodzaj  i forma uzaleŜniona jest od 
sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc. 
Zgodnie z planem budŜetu na 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i  
zlecone  w  pierwszym  półroczu  wg  następujących rozdziałów: 
 

- rozdz. 85212 - Świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na bezpieczenia 
emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego. 

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne. 

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.              
- rozdz. 85219 - Ośrodki  pomocy społecznej 
- rozdz. 85228 - Usługi  opiekuńcze i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze 
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie doŜywiania, odpłatność  za 

pobyt w  DPS-ach . 
 



W  I  półroczu  b.r. realizacja  zadań  w  poszczególnych  rozdziałach  przedstawia się następująco: 

 
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 
              Plan              -     949 000,00   
               Wykonanie   -         447 696,29    tj.:   47,18 % 
 
W tym rozdziale są realizowane dwie  ustawy w zakresie  obsługi  świadczeń rodzinnych, która oparta 
jest  na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 228  poz.2255 z późniejszymi zmianami )  i  
ustawy  o pomocy osobom uprawnionych do alimentów z dnia 07 września 2007 r. (tekst jednolity  
Dz. U. z 2009 r.  Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami). Środki  pochodzą z budŜetu państwa  na  
wypłatę   świadczeń  rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  osobom  spełniającym  
kryteria  zgodnie z  w/w ustawami . 
Objęto pomocą rodziny, które złoŜyły wnioski w sprawie  pobierania  zasiłku rodzinnego wraz  z 
dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ) jak równieŜ   
innych  świadczeń  takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny oraz prawo do 
świadczeń z funduszu  alimentacyjnego. 

Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne  w wysokości 25,52 % od kwoty 
420,00  za osoby  pobierające świadczenie  pielęgnacyjne .Tą pomocą objęte są 2 osoby . 
Wydatki na obsługę w/w zadań to 3% przekazanych dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie 
osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne  wraz z pochodnymi oraz  częściowy odpis 
na ZFŚS .  

 

§ Treść Plan Wykonanie % 
§ 2910 Pozostałe odsetki 1 000,00 310,00  
§ 3110 Świadczenia społeczne  917 930,00  432 820,13            47,15 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownika 21 384,00 9 043,80     42,29 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 578,00        1 577,55       99,97 
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ. (pracownika i  

osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne) 
  6 292,00      3 209,38    51,01 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy     564,00            294,43     52,20 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   202,00          0,00     0,00 
§ 4440 Odpis na ZFŚS. 1 000        751,00    75,10 
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem 
2 000,00 104,32  

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych  50,00 0,00 0,00 
                                   Razem : 952 500    448 110,61 47,18 

 
 
Wykonane  dochody  w/w  rozdziale  w  2009 r. : 
 z tytułu zwrotu naleŜności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 
5% wynoszą  250zł. z tego : 
-  50 % kwoty stanowi dochód własny gminy  85212 § 2360 -  125,00 
-  50 %  kwoty stanowi dochód budŜetu państwa  85212 § 2350 – 125,00. 
z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 859,73 z tego : 
 - 60 % dochód budŜetu państwa  85212 § 2350 – 2 249,20 
 - odsetki  dochód budŜetu państwa  85212 § 0920 – 111,13 
 - 20 lub 40 % dochód  budŜetu gminy ( gmina wierzyciela i dłuŜnika) 85212 § 2360 –889,24 
- 20  %  dochód  budŜetu innej gminy ( gmina dłuŜnika)  85212 § 2360 – 610,16 
  W/w dochody  zostały odprowadzone  na konto  gminy. 
 



 
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

 
          Plan             -       6 000,00 

Wykonanie  -       2 992,56 zł.  tj. 49,88  % 
 
Wydatki tego rozdziału to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za 
niektóre  osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenia z pomocy 
społecznej lub świadczenia rodzinne  tj. :  
     - zasiłek stały  za 14 osób  na kwotę  2 538,96 zł. 
     - świadczenie  pielęgnacyjne  za  2 osoby  na kwotę   453,60 zł. 
Łączny wydatek tego rozdziału  to kwota  2 992,56 zł, a  wykonanie za okres I półrocza br.  w 
stosunku do planu  wynosi  49,88 % . Za w/w osoby sporządzane są deklaracje  rozliczeniowe do  
ZUS-u .  
 
 
Rozdz.  85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 

 
§ 3110  - świadczenia społeczne 
             Plan                    -  187 800,00 
             Wykonanie         -    121 589,60 zł.  tj. 64,74 % 
 
W ramach  zadań  zleconych : 

Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego dla osoby 
pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności jeŜeli jej dochód jest niŜszy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z 
powodu wieku lub  niepełnosprawności, jeŜeli jej dochód, jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie są 
niŜsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  tą formą  pomocy  zostało objętych  17  
rodzin na kwotę  29 686,07 zł. 
 
W ramach  zadań  własnych : 

 Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, moŜliwości utrzymania lub nabycia uprawnień 
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – tą pomocą objęto 52 rodzin na kwotę  
70 112,18zł. Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą  z budŜetu państwa w formie dotacji 
celowej jako dofinansowanie zadania własnego. 
          Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu  Ŝywności, leków i leczenia, 
opału, odzieŜy, a takŜe wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – objęto tą pomocą 29 
rodzin na  kwotę  10 156,80  zł. 

Z  pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 5  osób  na  kwotę  1 650,00 
zł, z   przeznaczeniem  na  częściowe  pokrycie kosztów  leczenia  długotrwałej choroby. 

Ponadto udzielono pomocy dla 81 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak równieŜ 
z przeszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych  posiłków  na kwotę 9 984,55 zł. 
 
 
 

Rozdział  85215 -  Dodatki mieszkaniowe 

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Lubrzy, informacja na ten temat zawarta jest w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. 
 



Rozdział  85219 -  Ośrodki Pomocy Społecznej  

             
                Plan                         195 427,00      
                Wykonanie               92 924,63 zł.   tj.  47,55 % 
 

§ Treść Plan Wykonanie % 
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzenia 
  

180 
 

85,50 
  

47,50 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 909,0 60 752,28   45,03 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie  roczne                             10 200       8 037,09 78,80 
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 108,00   10 784,54   46,67 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   3 678,00   1 613,63   43,87 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe     1 000  250   25,00 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia     4 300    1 609,21   37,42 
§ 4270 Zakup usług remontowych     415,00    414,80   99,95 
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 150     84,50   56,33 
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 337,00 3 019,20   56,57 
§ 4370 Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjo. 1 200    734,83   61,24 
§ 4410 PodróŜe  słuŜbowe krajowe      2 000      1 048,05   52,40 
§ 4430 RóŜne  opłaty i składki         500      0,00 0,00 
§ 4440 Odpisy  na Zakład. Fund. Świadcz. Socjal.   4 250,00   3 188,00  75,01 
§ 4700 Szkolenia pracowników     2 000 1 303,00    65,15 
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  

drukarskiego 
  

  200 
  

0,00 
 

  0,00 
§ 4750 Zakup akcesoriów  komputerowych. 2 000,00   0,00   0,00 

 Razem:      195 427 92 924,63 47,55 
 
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis 

na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS) dla pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to 
koszty utrzymania ośrodka: usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, 
zakup, zakup znaczków pocztowych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań 
pracowników, monitorowanie pomieszczeń OPS itp. – wydatki ogółem za I półrocze 2009 r. wyniosły 
92 924,63 zł. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych  gminy jak równieŜ  z 
dotacji celowej  z budŜetu państwa jako dofinansowanie  do zadań własnych  gminy. 
Ponadto uzyskano dochody w  rozdz. 85219  z   tytułu:  

• wynagrodzenia  dla płatnika od  terminowych wpłat  podatku - § 0970  na kwotę  15,00 zł. 
• odsetki od rachunku bankowego - § 0920  na kwotę  5,31 zł. 

W/w  dochody  zostały odprowadzone na konto  gminy.  
  
 

Rozdział  85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze 

             
               Plan                    13 400,00 zł. 
               Wykonanie         1 562,50 zł. tj.   11,66 %     
 

§ Treść Plan Wykonanie % 
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   345   0,00   0,00 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 055,00  1 562,50  11,97 

 Razem:     13 400 1 562,50  11,66 
 
 

         Wydatki rozdziału dotyczą wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z 
art.50 ust.7 ustawy  o pomocy społecznej  oraz  rozporządzenia  Ministra  Polityki Społecznej z 22 



września  2005 r.  w sprawie   specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. Usługi 
te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z 
rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym: 
             *  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia,  
             *  pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, 
             *  rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu , 
             *  pomoc mieszkaniowa, 
             *  zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć    
                 rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. 
Tą forma pomocy jest objęte dwie osoby.  Ponadto uzyskano dochody w  rozdz. 85228 § 2350 z tytułu 
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze  w kwocie  47,00 zł., które zostały odprowadzone na 
konto gminy. 
 
 
Rozdział  85295 - Pozostała działalność 

               Plan                  111 720 zł 
               Wykonanie         50 608,38 zł, tj.   45,3 %       
 
W ramach tego rozdziału zostało ujęte: 
 
a) program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”   -    plan  30 000  zł. 

Środki pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań  własnych 
gminy i jest realizowany zgodnie  z  Programem Wieloletnim- „ Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania”: 
 -  objęto  doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  
 -  objęto doŜywianiem dzieci  w  przedszkolach  z terenu  gminy Lubrza  
  -  udzielono pomocy na zakup Ŝywności  w formie  zasiłku celowego  
Łączny wydatek w/w zadań to kwota  18 000 zł.  

 
b) odpłatność  za pobyt  w  domu pomocy społecznej   - plan  46 000 zł. 

Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania  za  pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt  16 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności  niemogącej  samodzielnie funkcjonować w  codziennym 
Ŝyciu . 
Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym- województwa 
opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca 
domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów .  Na  ten  cel  Ośrodek  
wydatkował  kwotę w wysokości  18 312,08 zł.  i objął  tą pomocą  3 osoby . 

 

c) działalność Stacja Opieki Caritas w Lubrzy – plan 25 000 zł 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z planem. Stacja 
Opieki Caritas w Lubrzy sprawowała opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, 
niepełnosprawnymi w miejscu ich przybywania. Pielęgniarki Stacji udzielały porad z zakresu 
postępowania w jednostkach chorobowych, zapobiegania chorobom, zdrowego stylu Ŝycia, 
Ŝywienia, walki z uzaleŜnieniami oraz rozpoznawania nowego środowiska.  
Pielęgniarki Stacji wypoŜyczały sprzęt medyczno-pielęgnacyjny do domów pacjentów. 
Współpraca z placówkami słuŜby zdrowia i pomocy społecznej na terenie gminy Lubrza układała 
się wzorowo. 
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrza swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Lubrza 
i gminy Prudnik.  



W okresie sprawozdawczym roku 2009 w Stacji zatrudnione były 2 pielęgniarki, posiadające 
kwalifikacje: kursy środowiskowo-rodzinne, opieki długoterminowej, kursy opieki paliatywnej i 
inne. Pielęgniarki wykonywały swoją pracę przede wszystkim w domu chorego.  
Zgodnie z kompetencjami pielęgniarskimi świadczyły: 
- czynności pielęgnacyjne (kąpiele, toalety częściowe, p/odleŜynowe, zmiany pozycji, mycie 
głowy, itp.) 
 
 

- czynności zabiegowe zarówno na zlecenie lekarza, takie jak zastrzyki, wlewy kroplowe, 
opatrunki)  

- czynności diagnostyczne (pomiary RR, pomiary poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału 
do badań laboratoryjnych itp.) 

- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady Ŝywieniowe, itp.) 
- czynności socjalno - bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej). 

Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną i medyczną nad osobami 
chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i 
aktywnego stylu Ŝycia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej. Działalność 
Stacji miała na celu poprawę jakości Ŝycia osób chorych, przygotowanie ich do aktywnego trybu 
Ŝycia, zapobieŜenie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, naukę Ŝycia ze swoja chorobą, 
umoŜliwienie im jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem 
Głównym celem sprawowanej opieki była pomoc osobom chorym w jak najlepszym rozwinięciu 
zdolności adaptacyjnych i zachowaniu sprawności potrzebnej do przystosowania się do 
zmienionej przez chorobę sytuacji Ŝyciowej 
Realizacje ww. zadań moŜliwa była dzięki nowoczesnemu wyposaŜeniu Stacji Opieki Caritas w 
Lubrzy w sprzęt medyczno-pielęgnacyjny, 2 samochody słuŜbowe oraz słuŜbowe telefony 
komórkowe.    
Pielęgniarki Stacji Opieki są dyspozycyjne i udzielają świadczeń we wszystkie dni robocze, a 
takŜe w soboty, niedziele i dni świąteczne. 
Pielęgniarki Stacji Opieki Caritas sprawowały opiekę nad pacjentami: obłoŜnie i przewlekle 
chorymi, niewymagającymi hospitalizacji, u których występował istotny deficyt w samoopiece i 
samopielęgancji, wymagającymi całodobowej, profesjonalnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji 
leczenia. Spora ilość pacjentów to osoby przebywające w jednoosobowym gospodarstwie 
rodzinnym.  
Pod stałą opieką domową pielęgniarek Stacji Opieki pozostawało 83  pacjentów w ciągu okresu 
sprawozdawczego, z tego ok. 11 osób to pacjenci wymagający codziennej pielęgnacji nawet dwa 
razy dziennie nie wyłączając sobót, niedziel i świąt. Pozostałą część pacjentów stanowią osoby 
wymagające krótkotrwałej opieki (na zlecenie lekarza w określonych jednostkach chorobowych).  
Podczas wykonywania świadczeń pielęgniarskich na terenie gminy Lubrza i gminy Prudnik dwie 
pielęgniarki przejechały samochodami słuŜbowymi 14 148  kilometry. 
Stacja Opieki pozyskiwała beneficjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne, pomoc 
sąsiedzką, parafie, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki słuŜby zdrowia z terenu gminy Lubrza i 
gminy Prudnik.  
Pomoc świadczona była wszystkim osobom, które zgłosiły się do Stacji Opieki, bez względu na 
wiek, płeć oraz status materialny.  
 

W okresie sprawozdawczym roku 2009 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej 
w Lubrzy sprawowały opiekę pielęgniarską nad 83 pacjentami. Byli to pacjenci obłoŜnie chorzy 
(wymagający codziennych zabiegów) oraz osoby z chorobami okresowymi (głównie wymagające 
dwurazowych zabiegów na zlecenie lekarza). Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 11 
wizyt domowych.  

U objętych pielęgnacją pacjentów wykonano 634 wizyt przedpołudniowych oraz 19 wizyty 
wieczorne co łącznie daje  653 wizyt. 
 

Podczas wizyt domowych pielęgniarki Stacji Opieki wykonały: 
 wszystkich czynności 2 060   - w tym: 
a) czynności higieniczno- pielęgnacyjnych – 1 361  



b) czynności zabiegowych –  137   
c) diagnostyczne –  529  
d) socjalno-bytowe – 7  czynności 
e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej -  26 czynności  

Ponadto Stacja Opieki wypoŜyczyła sprzęt medyczno-pielęgnacyjny  do domu  58 osobom. 
Łączna ilość wypoŜyczonego sprzętu wynosi 77, w tym:  

a) wypoŜyczonych łóŜek –  17 
b) wypoŜyczonych materacy p/odleŜynowych – 18 
c) wypoŜyczonych wózków inwalidzkich – 11  
d) wypoŜyczonych krzeseł toaletowych – 9 
e) wypoŜyczonych chodzików – 15 
f) ilość wypoŜyczonych kul (łokciowych i pachowych) – 7 par kul 

 
 

 

Wiodącym partnerem przy realizacji zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych, samotnych i starszych” jest Urząd Gminy w Lubrzy, Urząd Miejski w 
Prudniku oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu. Dzięki dotacji otrzymanej z Gminy Lubrza 
w  okresie sprawozdawczym roku 2009 w wysokości  9.000 zł,  Stacja Opieki Caritas w Lubrzy 
mogła w wykonać planowane zadania.     
Przy realizacji planowanych zadań pomocne okazały się kontakty z innymi partnerami tj. 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jednostkami SłuŜby Zdrowia, parafiami z terenu gminy Lubrza, 
krajowymi instytucjami tj. Caritas Polską i Caritas innych diecezji i zagranicznymi m.in. 
„Stichting Vrienden van het Poolse Kind” z Holandii oraz „Privatinitiative Polenhilfe e.V. z 
Niemiec.  
Połączenie działań wszystkich wymienionych partnerów umoŜliwiło kompleksową realizacja 
zadania na bardzo wysokim poziomie satysfakcji ze strony pacjentów. 
Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym: 28 męŜczyzn, 46 kobiet, 9 dzieci. 
 
Całkowity koszt realizacji zadań                  53  911,30  zł 
w tym:  
- wielkość dotacji     25  000,00 zł             
- wielkość środków własnych         28  911,30 zł 
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł                     0 zł 
 
 Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków) w zł  

Całość zadania 
BieŜący okres 

sprawozdawczy 
Lp. 

Rodzaj kosztów 
(wydatków) 
i sposób ich 
kalkulacji 

Koszty 
(wydatki) 
całkowite 

w tym 
wydatki z 

dotacji 

Koszty 
(wydatki) 
całkowite 

w tym 
wydatki z 

dotacji 

1. 
 Wynagrodzenie brutto 2 etatów 
pielęgniarek 32 667,60 zł 19 400,00 zł 14 865,24 zł 7 646,58 zł 

2.  Składki na ubezpiecze-nia społ. 5 233,35 zł 3 107,88 zł 1 968,89 zł 553,14 zł 

3.  Składki na FP 800,35zł 475,30 zł 259,96 zł 82,28 zł 

4. 

 Zakup materiałów i wyposa-
Ŝenia (paliwo, środki czystości, 
materiały biurowe, sprzęt, 
odzieŜ ochronna) 4 670,00 zł 1 076,82 zł 3 145,18  zł 0,00 zł 

5. 
Zakup energii (energia, woda, 
ogrzewanie, czynsz) 4 250,00 zł 0,00zł 2 141,09 zł 0,00 zł 

6. 
Zakup leków i materiałów 
medycznych 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 



7. 

Zakup usług pozostałych (opłaty 
telekomunikacyjne, pocztowe,  
bankowe, komunalne, serwis 
sprzętu, badania laboratoryjne/ 

 
 

2 550,00 zł 

 
 

0,00 zł 

 
 
 

2 613,10 zł 

 
 
 

0,00 zł 

8. 

RoŜne opłaty i składki 
(ubezpieczenia samochodów, 
mienia) 2 300,00 zł 0,00 zł 121,04 zł 0,00 zł 

9. Odpis na ZFŚS 940,00 zł 940,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
Ogółem: 53 911,30  zł 25 000,00 zł 25 114,50  zł 8 282,00 zł 

 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania     

Całość zadania BieŜący okres 
sprawozdawczy  

Źródło 

Kwota  % Kwota  % 

Wydatki pokryte z dotacji  25 000,00 46,37 8 282,00 32,98 
Środki własne 28 911,30 53,63 16 832,50 67,02 

Ogółem: 53 911,30 100 % 25 114,50 100 % 
 
Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie 

Kwota dotacji określona w umowie                    25 000,00 zł 
Przekazana łączna kwota dotacji              9 000,00 zł 
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji        8 282,00 zł 
 

d) prace społecznie uŜyteczne – w zakresie pomocy społecznej na prace społeczno uŜyteczne 
wydatkowano w I półroczu 2009 r. na plan 9 383 zł kwotę 3 960 zł. 

  
e) zwrot do wojewody środków tytułu nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 

w kwocie 1 336,30 zł. 
 

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 

W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę. 
 
Świetlica przy ZPS w Lubrzy: 

Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy w I półroczu 2009r. to kwota 40 330,01 zł, w tej 
kwocie mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie 
zaliczane do płac.  
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 
 
Świetlica przy ZPS w Lubrzy: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń  
     5 300,00         2 682,15    

    4010 Wynagrodzenia osobowe    48 000,00       24 652,03    

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      3 300,00         3 152,65    



    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne    8 750,30         5 248,46    
    4120 Składki na Fundusz Pracy      1 386,70           1 144,72    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      4 600,00         3 450,00    

Razem  71 337,00     40 330,01    

 

Świetlica przy SP Dytmarów 
Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie w I półroczu 2009r. to kwota 

16 544,88 zł.  w kwocie tej  mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. 
 
Świetlica przy SP Dytmarów 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń  
     2 800,00         1 386,57    

    4010 Wynagrodzenia osobowe    22 100,00         11 260,47    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      800,00         0,00    
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      3 973,35         1 870,71    
    4120 Składki na Fundusz Pracy         629,65           302,13    
    4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny      2 300,00         1 725,00    

Razem  32 603,00     16 544,88    

 
 
 
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Na świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 33 
186,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne w I półroczu 2009 r. dla 38 uczniów na kwotę 17 497,68 zł 
oraz stypendia Wójta Gminy Lubrza za wyniki w nauce na kwotę 5 955,00zł. Pozostały do wypłacenia 
w lipcu 2009 r. dwie faktury na kwotę 910,51zł 
 
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja budŜetowa  Wydatki  

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 

 Plan   

 wykonane  
854 85415 3240 Stypendia dla uczniów    45 546,00       23 452,68    

Razem  45 546,00     23 452,68    
 
 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 

Na 2009 r. otrzymaliśmy dotację z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
między j.s.t. w kwocie 5 000 zł. 
 
Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 148 026,20 zł, w tym na zadania bieŜące 40 026,20 zł, na 
zadania majątkowe – 108 000 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki bieŜące w kwocie 40 003,80 zł z 
przeznaczeniem na zakup pojemników o pojemności 160 l. na odpady. 
 



 
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Na 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 13 000 zł. W I półroczu wydatkowano 2 893,87 zł: 

- § 4210 – zakup roślin i krzewów do obsadzenia terenów zielonych i skwerków, zakup ławek oraz 
grilla, zagospodarowanie oraz odbudowa stawu - 2 743,87 zł 

- § 4300 – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego we wsi Słoków – 150 zł 

 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Na wydatki bieŜące związane z oświetleniem i konserwacją lamp zaplanowano kwotę 198 782,55 zł. 
Natomiast na wydatki majątkowe, tj. spłatę rat za modernizację oświetlenia drogowego 84 732zł.  
Razem wydatki na 2009 r. zaplanowano w wysokości – 283 514,55 zł, w I półroczu wydatkowano 
kwotę 116 341,16 zł z przeznaczeniem na: 
 
 

- § 4260 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 56018,50 zł 
- § 4300 - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego       14 302,58 zł 
- § 4580 - odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie całej gminy 
3 654,08 zł  

- § 6050 - wydatki inwestycyjne, tj. spłata kredytu i odsetki za modernizację 
oświe-tlenia ulicznego 

42 366,00 zł 

 
 

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 

 Zakład budŜetowy działa od 14 lat i zgodnie ze statutem Zakład prowadzi działalność w 
zakresie : 
- zaopatrzenia wsi w wodę 
- utrzymanie porządku i czystości w gminie 
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami   
  mieszkalnymi i uŜytkowymi 
- organizowanie prac dla pracowników publicznych 
- budowa , remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych 
- zimowe utrzymanie dróg 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Zakład zatrudniał 10 osób na 8 i 1/2 etatu, tj. 
- dyrektor 
- główna księgowa 
- 1 konserwator stacji wodociągowych 
- 2 kierowców samochodów cięŜarowych 
- radca prawny (1/4 etatu) 
- inspektor ds. księgowych i kadrowych 
- kierowca-zaopatrzeniowiec  
- inspektor ds. komunalnych i mieszkaniowych 
- sprzątaczka (1/4 etatu) 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu koszty administracyjne do poszczególnych działalności 
prowadzonych przez Zakład uwzględnione w planie na 2009 rok przedstawiają się następująco: 

- gospodarka wodna      - 60 % 
- utrzymanie czystości      - 24 % 
- gospodarka mieszkaniowa i dodatki mieszkaniowe  -   9 % 
- zimowe utrzymanie dróg     -   2 % 
- gospodarka komunalna     -   5 % 



Koszty te są jednak nie współmierne do zadań które wykonujemy w poszczególnych gospodarkach 
oraz do kosztów finansowych poniesionych w tych dziedzinach np. gospodarka wodna – koszt 
396 968zł w tym 60% kosztów administracyjnych tj. 241 806 zł a gospodarka komunalna – zadań na 
kwotę 266 600 zł w tym kosztów administracyjnych 5% -20 000 zł gdzie widome, Ŝe koszty związane 
z tą gospodarką są duŜo wyŜsze, poniewaŜ wszyscy pracownicy są zaangaŜowani w wykonanie zadań 
i ich rozliczenie. Dlatego w II półroczu będziemy wnioskować o przeliczenie kosztów 
administracyjnych na poszczególne działy gospodarki wykonywane prze zakład. 

 Realizacja zadań za I półrocze 2009 roku w poszczególnych dziedzinach prowadzonej 
działalności przez Zakład przedstawia się następująco: 
 
Koszty administracyjne 

- wynagrodzenia osobowe pracowników      119 857.49 zł 
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń                        20 995.42 zł 
- fundusz socjalny pracowników                                 10 083.73 zł 
- pranie odzieŜy roboczej                                                         150.00 zł 
- prowizja dla sołtysów          1 067.23 zł 
- czynsz za biuro           2 826.30 zł 
- opłaty pocztowe          2 294.51 zł 
- rozmowy telefoniczne          1 690.81 zł 
- badania lekarski pracowników                         74.00 zł 
- abonament programu komputerowego                    1 392.00 zł 
- abonament radiowy                         184.50 zł 
 
- zakup paliwa do Poloneza                4 259.08 zł 
- artykuły biurowe           1 828.91 zł 
- środki czystości             336.28 zł 
- zakup drobnego sprzętu/ biurko, szlifierka/                             1 563.85 zł 
- części do Poloneza                      1 325.00 zł 
- naprawa Poloneza ,koparki                     1 190.00 zł   
- nadzór BHP                       1 200.00 zł 
- podróŜe słuŜbowe delegacje         1 247.14 zł 
- ochrona biura              510.00 zł 
- szkolenia              285.00 zł 
 
- zakup odzieŜy ochronnej                        596.07 zł 
- prenumerata czasopism                                                                  402.72 zł 
- przegląd samochodu                81.33 zł 
- naprawa sprzętu biurowego                                                                357.31 zł    
- róŜne opłaty i składki          1 583.35 zł 
- podatek VAT                      186.91 zł 
- koszty sądowe                60.00 zł 
 
Ogółem koszty administracyjne wynoszą: 

Plan       -  402 779.00 zł 
Wykonanie                   -   177 628.94 zł, co stanowi 44 % 

Na poszczególne działalności podział kosztów przedstawia się następująco :  
- gospodarka wodna   - 106 577.36 zł 
- gospodarka odpadami   -   42 630.95 zł 
- gospodarka mieszkaniowa  -   15 986.60 zł 
- zimowe utrzymanie dróg   -     3 552.58 zł 
- gospodarka komunalna  -     8 881.45 zł 
 
WaŜniejsze zadania wykonane w dziale administracji: 



- dalsze prace remontowe przy pomieszczeniach sanitarnych dla pracowników fizycznych 
- wyremontowano pomieszczenia kasy wraz zakupem nowego biurka kasowego 
- dzięki staraniom i pomocy finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku zakład zakupił 

samochód dostawczy Renault typ Master D za kwotę 52 338 zł z tego UP refundował 42 000 
zł,        a zakład dopłacił 900 zł i podatek VAT. 

 

1. Zaopatrzenie wsi w wodę 
 

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw. WaŜniejsze wydatki bezpośrednio związane z tą 
działalnością przedstawiają się następująco: 
- przegląd techniczny stacji w Olszynce      1 239.15 zł 
- przyłącz energii Trzebina          370.79 zł  
- legalizacja wodomierzy 59szt.       1 085.00 zł 
- abonament programu komputerowego WODA           783.90 zł 
- ochrona stacji monitorowanie       1 530.00 zł 
- abonament telefoniczny ochrona                                                      178.20 zł 
- energia elektryczna :      24 741.29 zł 
- materiały konserwacyjne       7 176.10 zł 
- części zamienne                486.16 zł  
- paliwo do kosiarki                   351.47 zł 
- wykonanie tablic informacyjnych                             120.00 zł 
- badanie wody            603.20 zł 
- ubezpieczenie stacji           700.00 zł 
- opłata środowiskowa za wydobycie wody     6 529.00 zł  
- podatek od nieruchomości     12 300.00 zł 
 
Ogółem na utrzymanie stacji wodociągowych wraz z kosztami administracyjnymi za I półrocze 2009 
r. wydatkowano:  

 
Plan   - 414 406.00 zł  

   Wykonanie   - 164 771.62 zł co stanowi 40% 
 
Przychody w gospodarce wodnej: 

Plan   - 414 406.00 zł 
Wykonanie  - 209 907.50 zł co stanowi 51% 

- sprzedaŜ wody     - 206 383.45 zł 
- przyłącza wodociągowe   -        783,64 zł 
 

- sprzedaŜ hurtowa wody 85m³  -         255.00 zł 
- usługi naprawy instalacji  -         419.24 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat  -      2 066.08 zł 
 

Zaległości w opłatach za dostarczoną wodę : 
 Z lat ubiegłych  -     8 523.57 zł 
 BieŜący rok       -   18 585.37 zł     
 
Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu w zakresie gospodarki wodnej: 

- utrzymanie porządku na Stacjach wodnych 
- usuwanie awarii wodnych 
- wymiana wodomierzy we wsiach Dytmarów i Lubrza 
- stały kontakt z Sanepidem w celu utrzymania jakości wody zgodnych z parametrami  
- naprawa i przegląd hydrantów na terenie Gminy 
- podłączenie energii elektrycznej na zbiornik Trzebina 

 



2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie 

W I półroczu 2009 roku Zakład wywoził odpady komunalne z terenu gminy z 131 kontenerów 
ustawionych w poszczególnych sołectwach  na między gminne wysypisko odpadów do Prudnika 
jednocześnie  od 1 marca 2009roku Zakład przystąpił do zmiany systemu zbiórki odpadów 
komunalnych stałych z kontenerów KP 7 na pojemniki 120l do poszczególnych posesji oraz zbierał 
segregowane odpady jak szkło i plastik, które odstawia do punktów skupu tych surowców. Na zlecenie 
mieszkańców zakład odbiera wielkogabarytowe odpady,  sprzęt elektryczny oraz gruz. 

Od 1 marca kontenery 120l otrzymały wsi Lubrza i Trzebina 
od 1 kwietnia Jasiona, PręŜynka i Dobroszewice 
od 1 maja Dytmarów , Skrzypiec i KrzyŜkowice 
od 1 czerwca Olszynka, Laskowice, Słoków i Nowy Browiniec   
na dzień 30 czerwca 2009 roku cała gmina została wyposaŜona w małe kontenery. 

 
Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości: 
- paliwo do samochodu       12 004.17 zł 
- części do samochodu Star        7 054.20 zł 
- zakup kontenerów 120 l. w ilości 835 i 11szt. kontenerów 1100 l. 61 920.00 zł 
- zakup naklejek na kontenery                                                          1 963.11 zł  
- składowanie odpadów                 113 827.53 zł 
- wywóz odpadów przez ZUK            1 384.58 zł 
- abonament programu ODPADY          783.90 zł 
- naprawy STARA i przeglądy            1 732.94 zł    
- podatek od środków transport                       409.50 zł 
- opłata środowiskowa              69.62 zł 
- zakup worków do segregacji oraz prace przy segregacji    3 723.00 zł 
- czynsz za leasing za samochód     29 685.48 zł 
 
Ogółem na utrzymanie czystości wraz z kosztami administracyjnymi wydatkowano: 

Plan   405 267.00 zł 
Wykonanie    277 188.98 zł co stanowi 68 % 

Przychody z gospodarki odpadami: 
Plan   405 267.00 zł 
Wykonanie    159 568.65 zł co stanowi 39 % 

- opłaty mieszkańców       - 132 280.02 zł 
- sprzedaŜ surowców       -        590.40 zł 
- najem koparki i star      -     2 646.76 zł 
- wywóz odpadów na zlecenie      -     1 025,67 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat  -     2 387.05 zł 
- sprzedaŜ złomu kontenerów           -   20 638.75 zł   
 

Zaległości w opłatach za wywóz odpadów : 
 z lat ubiegłych  -   32 778.20 zł 
 bieŜący rok       -   26 218.91 zł 
     
Zadania wykonane w gospodarce odpadami: 
- prowadzenie na bieŜąco remontu samochodu STAR 
- zakupiono 835 szt. kontenerów 120l i 11szt. kontenerów 1100l 
- podpisano umowy z wszystkimi rodzinami w Gminie które wyraziły zgodę na korzystanie z usług 

ZGKiM 
- dokonano przeglądu urządzenia dźwigowego w urządzeniu hakowym STAR  
- zakupiono samochód śmieciarkę do wywozu odpadów z małych pojemników 
- prowadzona jest na bieŜąco akcja segregacji odpadów 
 



3. Dodatki mieszkaniowe 

 W I półroczu 2009 roku wypłacono 129 dodatków mieszkaniowych dla 24 rodzin. Kwota 
wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 29 258.32 zł co na plan 60 000 zł w 2009 roku  stanowi 
49 %  planu rocznego. 
 

4. Obsługa gospodarki mieszkaniowej  

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zakład prowadził administrację w 12 budynkach komunalnych 
Gminy. W maju otrzymał w administrację nowy budynek Trzebina 87 po StraŜ Granicznej gdzie 
planowane są mieszkania komunalne.  

 
Koszty utrzymania tych budynków to: 

- wynagrodzenie palaczy /4 palaczy na 1 ¾          15 362.40 zł 
- składki od wynagrodzeń ZUS i FP      2 664.75 zł 
- fundusz socjalny pracowników      1 680.07 zł 
- sprzątanie pomieszczeń Caritas w czasie urlopu                   304.50 zł 
- zakup materiałów konserwacyjnych (farby, rynny)         965.75 zł 
- zakup opału do centralnego ogrzewania 38.63t   17 012.69 zł 
- energia elektryczna i woda       1 628.28 zł 
- abonament programu CZYNSZE         703.50 zł 
- ogłoszenie w prasie o najmie pomieszczenia        150.00 zł  
- wywóz odpadów stałych              100.95 zł 
- zakup odzieŜ ochronnej          167.79 zł  
- administracja wspólnotą Dytmarów 2      7 408.29 zł 
- administracja wspólnotą Olszynka 36a      3 054.76 zł 
- administracja wspólnotą Lubrza ul. Wolności 24              533.55 zł 
- objazd budynku Caritas przez firmę ochroniarską                   510.00 zł 
- remont budynków           570.00 zł 
- ryczałt za pranie odzieŜy palaczy           80.00 zł 
- ubezpieczenie budynków          600.00 zł 
- przegląd instalacji elektrycznej      2 096.65 zł 
- przegląd gaśnic                                                                         112.85 zł 
- badanie dwutlenku węgla w kotłowni                                  450.00 zł 
- opłata środowiskowa od spalonego opału        988.16 zł  
- podatek od nieruchomości       2 550.00 zł 
 
Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową wraz z kosztami administracji to: 

 
Plan    138 617.00 zł  

        Wykonanie                 75 681.54 zł, co stanowi 55% 
 

 
 
 

Przychody z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych wraz z odsetkami: 
 

             Plan    138 617.00 zł  
       Wykonanie        61 306.50 zł, co stanowi 44% 

 - najem lokali            -  60 877.32 zł 
 - odsetki                     -      429.18 zł 
 

Zaległości w opłatach za czynsz: 



 Z lat ubiegłych  -   22 183.17 zł 
 BieŜący rok       -     5 216.32 zł 
 
Zadania rzeczowe wykonane w I półroczu 2009 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
- przeprowadzono badanie dwutlenku węgla we wszystkich kotłowniach  
- odpowietrzenie instalacji co Dytmarów 21 
- naprawa instalacji i wyłącznika w kotłowni przy piecu co Dytmarów 21 
- odpowietrzenie instalacji co KrzyŜkowice 49 
- naprawa instalacji wodnej KrzyŜkowice 49 
- przegląd instalacji elektrycznej wraz z usunięciem usterek Jasiona 1 
- naprawa instalacji kanalizacyjnej Olszynka 36a 
 

 
5. Koszty gospodarki komunalnej: 

 W budŜecie na 2009 rok zakład otrzymał 174 600 zł dotacji na utrzymanie przystanków 
autobusowych, urządzeń komunalnych/kratki ściekowe, przepusty/, pokrycie kosztów wody na 
cmentarze, wykonanie 26 zadań komunalnych w danych miejscowościach oraz pokrycie kosztów 
administracji. W ciągu I półrocza 2009 r. przydzielono dodatkowo dla zakładu 7 zadań komunalnych 
w miejscowościach Laskowice, Lubrza, Nowym Browińcu, Jasionie ,Trzebini i KrzyŜkowicach na 
wartość 122 000 zł oraz przydzielono dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości 10 000 zł. 
 
W I półroczu 2009 wydatkowano : 
- woda na cmentarzach               271.26 zł 
- zakup materiałów do prac komunalnych               43 612.37 zł  
- zakup usług - remontu przystanków i najem sprzętu   19 674.20 zł 
- umowy zlecenia na wykonanie zadań                                           2 370.00 zł 
- zakup inwestycyjne                                                                     16 000.00 zł                             
- opłata środowiskowa od spalonego paliwa        134.87 zł     
 
Wykonanie finansowe za I półrocze 2009 r.: 

            Plan    306 600.00 zł 
 Wykonanie     90 944.15 zł co stanowi 30 % 
 
Zakład w I półroczu  przystąpił do realizacji następujących  zadań: 

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej w Laskowicach 
- remont szatni w PręŜynce 
- wykonanie chodnika na ulicy Harcerskiej i Nowej Naprawy koło sklepu P.Macioła 
- rozpoczęto procedury adaptacyjne budynku po byłej straŜ granicznej na lokale mieszkalne  
- remont chodnika w miejscowości Skrzypiec 
- zakup kostki brukowej do Nowego Browińca ilości 64.32m² 
- ułoŜenie krawęŜników oraz uzupełnienie drogi w KrzyŜkowicach  
- zakup kosza i ławki na przystanek do Dytmarowa 
- zakup wiaty przystankowej do Dytmarowa 
- zakup ubijarki  

 

 

6. Zimowe utrzymanie dróg 

- zakup paliwa oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg       8 256.75 zł  
- naprawa solarko - piaskarki                            488.00 zł 
- wynagrodzenie bezosobowe za naprawę tylnego mostu Stara       600.00 zł 



- ubezpieczenie STARA i opłaty           943.00 zł 
 
Ogółem wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg wraz z kosztami administracji: 

Plan     23 000 zł 
Wykonanie    13 840.33 zł co stanowi 60% 

 

7. Inne dochody 

 - prowizja za wpłaty podatku          31.00 zł 
 - odsetki bankowe            67.90 zł 
 
Realizacja planu finansowego zakładu budŜetowego ZGKiM na dzień 30.06.2009r 

Realizacja dochodów 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
 § 0750  dochody z najmu            124 649.00             60 877.32 
§ 0830  dochody własne 770 168.00 344 384.18 
§ 0920  odsetki 63 973.00       4 950.21 
§ 2650  dotacja budŜetowa   319 600.00 214 338.00 
§ 2610  dotacja celowa 10 000.00 10 000.00 
             Inne zwiększenia    20 669.75 

Razem 
1 288 390.00 655 219.46 

  Środki obrotowe na początku roku    - 31 028.94 - 31 028.94 

OGÓŁEM 
1 257 361.06 624 190.52 

Realizacja wydatków 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe 750.00    230.00 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe  289 861.00 135 219,89 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie  23 585.00 0,00 
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno     2 500.00 1 067.23 
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp 55 515.00 20 660.78 
§ 4120 składka na fundusz Pracy     7 558.00 3 034.92 
§ 4170 wynagrodzenie bezosobo. 33 444.00 6 405.58 
§ 4210 zakup materiałów  253 200.00 173 302.34 
§ 4260 zakup energii    44 700.00 26 640.83 
§ 4270 zakup usług remontowych    1 000.00 0.00 
§ 4280 zakup usług zdrowotnych  900.00 74.00 
§ 4300 zakup usług pozostałych 408 050.00 191 081.09 
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.  3 800.00 1 471.62 
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar. 1 000.00 397.39 
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro 6 000.00 2 826.30 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 500.00 1 247.14 
§ 4430 róŜne opłaty i składki 20 550.00 11 958.50 
§ 4440 odpis na fund.socj. 11 877.00 11 763.80 
§ 4480 podatek od nieruchomości 90 400.00 14 850.00 
§ 4530 podatek VAT 1 000.00 186.91 
§ 4580 pozostałe odsetki     6 200.00         0.00 
§ 4610 koszty postępowania sądow      200.00 60.00 
 



§ 4700 szkolenia pracowników 1 000.00 285.00 
§ 4750 zakup programów komputr. 4 200.00 3 663,30 
§ 6080 zakup inwestycyjny 16 000.00 16 000.00 

Inne zmniejszenia 
- - 

Razem 
1 288 390.00 622 426.62 

Stan środków na dzień 30.06.2009 -31 594.35 1 763.90 
OGÓŁEM 1 256 795.65 624 190.52 

 
Sytuacja finansowa Zakładu 
 Zakład na dzień 30 czerwca 2009 roku miał naleŜności u odbiorców swoich usług na wartość        
163 664,13 zł, z tej kwoty 31 459,09 zł są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają juŜ 
egzekucji sądowej. W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców jak równieŜ faktem 
reorganizacji i poniesionym kosztom w zakresie gospodarki odpadami, która została zakończona w 
miesiącu czerwcu na terenie całej gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku Zakład  posiadał 
zobowiązania wymagalne w wysokości 132 659,25 zł. Od lipca 2009 roku Zakład zmieniając system 
odbioru i opłaty za wywóz odpadów stałych z posesji będzie mógł zakończyć fakt borykania się z 
trudnościami finansowymi i na poprawę sytuacji finansowej w tym dziale prowadzonym przez zakład. 
W pozostałych działach gospodarki prowadzonej przez Zakład realizacja planu i kosztów przebiega 
prawidłowo.      
 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 

Na rok 2009 w budŜecie gminy z zakresu ochrony zabytków zaplanowano kwotę 7 000 zł. W I 
półroczu nie dokonano wydatków w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.  
 
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 

W planie dochodów na 2009 r. zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 
gminy finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 66 588 zł.  
 
Po stronie wydatków zaplanowano na 2009 r. kwotę 573 708,47 zł, wydatkowano 84 124,19 zł z 
przeznaczeniem na: 
- umowy-zlecenia związane z realizacją projektu „I Festiwal Kultur Pogranicza”– 2 814,23 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia potrzebnego przy realizacji projektu – 37 385,28 zł 
- zakup usług – wykonanie logo Festiwalu, wynajem sali, obsługa wystawy, wykonanie statuetek, itp. 

– 18 195,45 zł 
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne do zaprzyjaźnionej gminy czeskiej – 169,23 zł 
- wydatki majątkowe związane z adaptacją budynku bramnego na Wielofunkcyjną Izbę Regionalną, 

renowacja muru zamkowego i figury św. Nepomucena – 25 560 zł 
 

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

W tym rozdziale po stronie wydatków zaplanowano na 2009 r. kwotę 15 000 zł. W I półroczu nie 
realizowano wydatków w tym rozdziale. 



 

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Działania związane z  realizacją planowanych celi Gminnego Zrzeszenia LZS  w Lubrzy objęły teren 
całej gminy Lubrza, gdzie upowszechniono i rozwijano rekreację fizyczną, sport, turystykę 
kwalifikowaną oraz róŜne formy aktywnego wypoczynku. 
 
Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało: 
- Rozgrywki piłki noŜnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły : 

LZS Lubrza - 2 druŜyny, 
LZS Dytmarów – 2 druŜyny, 
LZS Trzebina - 1 druŜyna 

- Turnieje tenisa stołowego,  turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe. 
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało równieŜ obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

Zrealizowano: 
- Rozgrywki piłki noŜnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat, 

powyŜej 25 lat. 
- turnieje tenisa stołowego, siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzieŜ szkolna ze Szkoły 

Podstawowej          i Gimnazjum. 
 

Wymierne rezultaty realizacji zadania :. 
- Rozgrywki piłki noŜnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze – 25 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 28 osób, 

seniorzy 18 – 25 lat 66 osób, powyŜej 25 lat – 11 osób. 
    Mecze siatkówki – udział wzięły dzieci i młodzieŜ szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 

36 osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzieŜ ze Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum – 69 
osób. 

 
Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia obiektów 
oraz kadry do realizacji  zadań, urządzeń sportowych, boisk sportowych, opiniowania w zakresie 
rozwoju kultury fizycznej byli: Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubrzy, Podokręg Związku Piłki NoŜnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza. 
 
Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania 

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym  – 16.522,96 zł  
         w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  – 16.522,96 zł  
   

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów. 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Plan 
 

Wykonanie na  
 30-06-2009 

1. Delegacje sędziowskie 2.500,00 1.653,00 
2. Koszt transportu  4.200,00 5.094,60 
3. Usł. komunalne (toalety na boiskach) 5.000,00 2.194,57 
4. Opłaty za udział w rozgrywkach, licencje, koncesje, 

koszty transferów, weryfikacja boiska 
2.400,00 1.869,00 

5. Zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenie  boisk 
sportowych 

11.200,00 1.262,00 

6. Zakup wapna, wody 1.200,00 546,39 
7. Zakup nagród dla uczestników imprez sportowych 1.500,00 969,00 
8. Podatek dochodowy od delegacji sędziowskich 400,00 0 
9. Zakup materiałów biurowych 100,00 0 
10. Inne usługi obce 2.500,00 1.765,68 
11. Opłaty pocztowe, bankowe, statutowe 300,00 76,50 



12. Materiały remontowe, w tym materiały eksploatacyjne 
i paliwo do kosiarki 

1.500,00 1.092,22 

13. Prowadzenie spraw administracyjnych i księgowości 2.200,00 0 
Ogółem 35.000,00 16.522,96 

 

 
Kosztorys ze względu na źródło finansowania. 

Całość zadania 
(planowane) 

Poprzednie 
okresy 

BieŜący okres 
sprawozdawczy 

Źródło finansowania 

Kwota %   Kwota % 
Koszty pokryte z  dotacji 35.000,00 100   16.522,96 100 

Środki własne       
Wpłaty i opłaty uczestników 
projektu – Program MS–„Sport dla 
wszystkich  – Baw się z nami” 

 
--- 

    
--- 

 

Sponsorzy prywatni – podać 
nazwę. Na jakiej podstawie 
przyznali lub zapewnili środki 
finansowe 

 
--- 

    
--- 

 

Ogółem 35.000,00 100   16.522,96 100 
 

 
 

Podsumowanie realizacji budŜetu” 

Kwota dotacji określona w umowie :              35.000,00 zł 
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji  20.000,00 zł 
Dotychczas poniesione wydatki    16.522,96 zł 
Pokryte z dotacji     16.522,96 zł 



 

Realizacja  zadań 

z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  

w I półroczu 2009 roku 
 

 

W zakresie edukacji ekologicznej 

Zakupiono farbę do znakowania drzew oraz poradnik „Ochrona Środowiska w Praktyce na 

łączną kwotę 133,29 zł. 

 

W  zakresie  urządzania  i  utrzymania  terenów  zielonych,  zadrzewień  i parków : 
 
W tym zakresie kwotę 3 518,72zł wydatkowano na: 

- zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej oraz sprzęt dla pracowników 

interwencyjnych czyszczących rowy gminne oraz wykonujących prace porządkowe na 

terenie Gminy Lubrza – 1 544,02 zł. 

-  koszty poniesione na ochronę zrekultywowanego wysypiska w PręŜynce – 976 zł. 

Na zadrzewienie i uporządkowanie byłego wysypiska w Lubrzy wydatkowano kwotę 98,70 

zł. 

Na zagospodarowanie terenów zielonych t.j. nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych na placu 

zieleni przy przystanku w Dytmarowie wydatkowano kwotę 900 zł. 

 

W zakresie gospodarki wodnej : 

W ramach  utrzymywania  urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz słuŜącej ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 1102,53 zł. za co wykonano 

następujące zadania: 

- odwodnienie terenu poprzez utwardzenie i wyrównanie drogi transportu rolnego w Jasionie 

na kwotę 248,53 zł. 

- odwodnienie drogi transportu rolnego w Lubrzy na odcinku od dawnego zakładu PREFBET 

w kierunku Józefowa na kwotę 854 zł. 

 

 



 



 

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA 

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI 

KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 R. 
 

 
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na dotacji 

budŜetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej. 
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :  
Domy Kultury : w Lubrzy, PręŜynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w KrzyŜkowicach. 
Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, PręŜynce, Skrzypcu, Trzebinie. Celem realizacji zadań 
statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w: 
Domach Kultury i Świetlicy : 7 osób –  5,00 etatu 
Bibliotekach Publicznych :  5 osób –  3,50 etatu 
Palacze c.o.    4 osoby – 1,58 etatu 
Sklep:     1 osoba – 1,00  etatu 

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z 
dotacji budŜetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków 
własnych. W 2009 r. planowana dotacja podmiotowa dla GOKSiR w Lubrzy z Urzędu Gminy w 
Lubrzy uchwalona jest na kwotę 606.500,00 zł. z której  planuje się pokryć w 2009 r. koszty 
wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię, koszty programu Ikonka, zakupu 
ksiąŜek, organizację imprez kulturalnych, czynsze, usługi komunalne oraz remonty. Do dnia 30 
czerwca 2009 r. GOKSiR otrzymał dotację z budŜetu gminy w wysokości 340.000,00 zł. oraz dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania 
w dziedzinie kultury: "V Dni Jakubowe - Lubrza 2009".  

         Na koniec 2008 r. GOKSiR miał nieuregulowane zobowiązania na kwotę ponad 30.000,00 zł i 
znaczna część tych zobowiązań została pokryta z przychodów uzyskanych w roku 2009.  Ponadto 
nagły wzrost cen opału i energii elektrycznej spowodował, iŜ zaplanowane środki pienięŜne na 2009 r. 
zostały wykorzystane praktycznie w całości do dnia 30.06.2009 r. (opał 98,56 %, energia elektr. 74,14 
%). Znacznemu przekroczeniu uległy takŜe kwoty innych kosztów. RównieŜ dotacja przeznaczona na 
remonty w budynkach GOKSiR nie pozwoli w całości pokryć rzeczywistych kosztów poniesionych w 
związku z tymi remontami. Pomimo realizacji dochodów własnych na poziomie 62% w pierwszym 
półroczu 2009 r. przewidujemy, Ŝe zabraknie nam na koniec roku środków finansowych w wysokości 
ok. 50.000,00 złotych.  
 
Realizacja wydatków i dochodów w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco: 

DOCHODY 
                                          Plan                  Realizacja  
Dotacja podmiotowa  606.500,00    340.000,00 
Dotacja UMWO                  3.000,00                                                  3.000,00   
Własne                203.000,00                126.236,88  
Razem    812.500,00    469.236,88 

 
 
WYDATKI 
WYDATKI 

Plan                    Realizacja 



Pokryte z dotacji       
budŜetu gminy   606.500,00    340.000,00 
w tym :     
Wynagrodzenia i pochodne      329.000,00    156.783,68 
Opał          40.000,00      40.000,00 
Energia elektryczna     30.000,00      22.243,01 
Remonty    168.200,00     94.814,59  
Ikonka         3.800,00        2.009,32   
KsiąŜki         6.000,00                                             1.629,69 
Imprezy kulturalne                   23.000,00                  10.226,78 
Czynsz KrzyŜkowice                      3.500,00                                                  1.762,56 
Usługi komunalne                           3.000,00                                                  2.921,14   
Zakup wyposaŜenia                                                                                         7.609,23   
z własnych                              206.000,00                 119.507,98     
Razem                 812.500,00     459.507,98 
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Plan i realizacja dochodów własnych w I półroczu 2009 r. 

 
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, 
PręŜynka, Trzebina 

22.200,00 11.248,62 

WypoŜyczalnia naczyń 11.000,00 5.741,91 
Najem Sali 11.000,00 13.060,38 
Najem podłogi, krzeseł, stołów 3.000,00 3.390,16 
Przychody ze sklepu 30.000,00 11.549,47 
Przychody z imprez: wesela, 
komunie, zabawy itp. 

125.000,00 81.202,65 

Transmisja danych – Trzebina 800,00 -------- 
Inne -------- 43,69 



Ogółem 203.000,00 126.236,88 
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PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREAJI 
W LUBRZY NA ROK 2009 

 

Poz. Wyszczególnienie  
1. Przychody: 812.500,00 
1.1 Dotacje z budŜetu 606.500,00   
1.2 Dotacja UMWO 3.000,00 
1.3 Przychody własne 203.000,00 
2. Koszty: 812.500,00 
2.1 Wynagrodzenia i pochodne 329.000,00 
2.2 Koszty własne utrzymania 483.500,00 
2.2.1 Delegacje  1.000,00 
2.2.2 Koszt utrzym. plac. handl. (wynagrodz. Biela) 21.500,00 
2.2.3 Środki czystości 1.200,00 
2.2.4 Materiały biurowe 1.300,00 
2.2.5 Materiały plastyczne 1.000,00 
2.2.6 Opał 50.000,00 
2.2.7 Zakup wyposaŜenia i sprzętu 5.000,00 
2.2.8 Wywóz szamba. 6.500,00 
2.2.9 Wywóz śmieci 4.300,00 
2.2.10 Usł. Telekomunikacyjne 2.500,00 
2.2.11 Szkolenia prac. 1.200,00 



2.2.12 Woda 2.500,00 
2.2.13 Badanie instalacji elektrycznej 3.000,00 
2.2.14 Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 2.000,00 
2.2.15 Obsługa BHP 1.100,00 
2.2.16 Ubezpieczenie budynków 2.000,00 
2.2.17 Składki ZAIKS 2.000,00 
2.2.18 Podatek od nieruchomości 8.500,00 
2.2.19 Zakup ksiąŜek 6.000,00 
2.2.20 Zakup czasopism, prenumerata 800,00 
2.2.21 Działalność kulturalna – organizacja Imprez 28.000,00 
2.2.22 Ikonka 3.800,00 
2.2.23 Remonty 168.200,00 
2.2.24 Zakup nagród dla uczestników imprez 1.500,00 
2.2.25 Czynsze bibl. Dytmarów, klub KrzyŜkowice 3.500,00 
2.2.26 Energia elektryczna 30.000,00 
2.2.27 Usługi transportowe 2.300,00 
2.2.28 Usługi pocztowe, bankowe 600,00 
2.2.29 Koncesje, opłaty skarbowe 1.200,00 
2.2.30 Prace zlecone 57.000,00 
2.2.31 Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp. 58.000,00 
2.2.32 Koszty utrzymania samochodu Nysa 3.000,00 
2.2.33 Pozostałe koszty 3.000,00 

 

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy                 
w I półroczu 2009 r. 

Poz. Wyszczególnienie Realizacja planu 
finansowego na 

dzień 30-06-2008 

Realizacja planu 
finansowego 
(procentowo) 

1. Przychody: 469.236,88 57,75 % 
1.1 Dotacje z budŜetu gminy 340.000,00  56,06 % 
1.2 Dotacja UMWO 3.000,00 100,00 % 
1.3 Przychody własne 126.236,88 62,19 % 
2. Koszty: 459.507,98 56,55 % 
2.1 Wynagrodzenia i pochodne 156.783,68 47,65 % 
2.2 Koszty własne utrzymania 302.724,30 62,61 % 
2.2.1 Delegacje  1.240,31 124,03 % 
2.2.2 Koszt utrzym. plac. Handl. (wynagrodz. Biela) 9.230,93 42,93 % 
2.2.3 Środki czystości 1.442,33 120,19 % 
2.2.4 Materiały biurowe 677,44 52,11 % 
2.2.5 Materiały plastyczne 941,93 94,19 % 
2.2.6 Opał 49.280,78 98,56 % 
2.2.7 Zakup wyposaŜenia i sprzętu 8.558,40 171,17 % 
2.2.8 Wywóz szamba. 2.921,14 44,94 % 
2.2.9 Wywóz śmieci 1.941,92 45,16 % 
2.2.10 Usł. Telekomunikacyjne 1.354,74 54,19 % 
2.2.11 Szkolenia prac. 195,00 16,25 % 
2.2.12 Woda 1.462,30 58,49 % 
2.2.13 Badanie instalacji elektrycznej 2.850,00 95,00 % 
2.2.14 Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 726,00 36,30 % 
2.2.15 Obsługa BHP 1.122,00 102,00 % 
2.2.16 Ubezpieczenie budynków 1.730,00 86,50 % 
2.2.17 Składki ZAIKS 570,00 28,50 % 



2.2.18 Podatek od nieruchomości 2.736,00 32,19 % 
2.2.19 Zakup ksiąŜek 1.629,69 27,16 % 
2.2.20 Zakup czasopism, prenumerata 288,70 36,09 % 
2.2.21 Działalność kulturalna – organiz. Imprez 10.226,78 36,52 % 
2.2.22 Ikonka 2.009,32 52,88 % 
2.2.23 Remonty 94.814,59 56,37 % 
2.2.24 Zakup nagród dla uczestników imprez --------- 0,00 % 
2.2.25 Czynsze bibl. Dytmarów, klub KrzyŜkow. 1.762,56 50,36 % 
2.2.26 Energia elektryczna 22.243,01 74,14 % 
2.2.27 Usługi transportowe 986,09 42,87 % 
2.2.28 Usługi pocztowe, bankowe 354,00 59,00 % 
2.2.29 Koncesje, opłaty skarbowe 735,44 61,29 %  
2.2.30 Prace zlecone 38.110,00 66,86 % 
2.2.31 Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp. 37.560,10 64,76 % 
2.2.32 Koszty utrzymania samochodu Nysa 1.020,98 34,03 % 
2.2.33 Inne koszty 2.001,82 66,73 % 

 

 

Wykaz zobowiązań i naleŜności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji                       
w Lubrzy na dzień 30-06-2009 r. 

 
ZOBOWI ĄZANIA 36.710,43 NALEśNOŚCI 3.175,92 

1.  z tytułu dostaw i usług 
- w tym wymagalne 

22.983,45 
---------- 

1. z tytułu dostaw i usług 
- w tym wymagalne 

2.158,78 
2.149,00 

2. wobec budŜetów 4.540,00 2. wewnątrzzakładowe 142,84 
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych 8.450,94 3. pozostałe naleŜności 379,00 
4. kredyt krótkoterminowy 130,86 4. gotówka w kasie  495,30 
5. wewnątrzzakładowe 605,18   

 

 

Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w I półroczu 2009 r. 

 

Rodzaj wydatku Kwota 
1. Wynagrodzenia pracowników 47.153,28 
2. Zakup ksiąŜek  1.629,69 
3. Ikonka (czytelnia internetowa - Internet + monitoring obiektów) 2.009,32 
4. Zakup wyposaŜenia  3.181,62 

RAZEM :  53.973,91 
 

 
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy 

za I półrocze 2009 r. 
 
W I półroczu 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na 
utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub 
współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i rekreacyjną w wysokości 
ogółem 459.507,98 zł. Wydatki na działalność  przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych 
materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, jasełek, Dnia Kobiet, Matki, Ojca i Dziecka. 
Zakup materiałów na zajęcia prowadzone z dziećmi,  transport dzieci oraz młodzieŜy z kółka 
teatralnego na przegląd Jasełek do Lewina Brzeskiego, na przedstawienia Misterium Wielkanocnego, 



oraz transport MłodzieŜowej Orkiestry Dętej na konkurs muzyki myśliwskiej. Zakupiono materiały do 
pracy z młodzieŜą na zajęciach  prowadzonych podczas ferii, oraz zorganizowano imprezę na 
zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. Zorganizowano turnieje tenisa 
stołowego dla dzieci i młodzieŜy. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania występu – 
Misterium Wielkanocne, Zorganizowano VI Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i 
gmin partnerskich. GOKSiR uczestniczył równieŜ w organizowaniu Festiwalu Kultur Pogranicza 
polsko-czeskiego. W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą słuŜyć 
dzieciom i młodzieŜy gminy Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń 
internetowych w bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w 
Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. W 
bieŜącym roku GOKSiR zakupił komputery do bibliotek w Skrzypcu i Olszynce – w Skrzypcu jest juŜ 
podłączony Internet a w najbliŜszym czasie zamierzamy podłączyć Internet w Olszynce i PręŜynce.  
          Przez cały rok kontynuowane są prace z młodzieŜą utalentowaną muzycznie na warsztatach w 
kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, śpiew, gra na gitarze. Ponadto prowadzone są w 
placówkach zajęcia plastyczne, bardzo lubiane przez młodzieŜ i dzieci. Utworzyła się grupa młodzieŜy 
tworząca kółka teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z Bibliotek Publicznych w Lubrzy i 
Trzebinie, z których talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych okazjach wystawiając 
przedstawienia i spektakle przygotowane przez młodzieŜ naszej gminy. W WDK Trzebina 
organizowane są warsztaty tańca nowoczesnego i lekcje gry na gitarze.   
 
W pierwszym półroczu 2009 r. poniesiono waŜniejsze wydatki rzeczowe: 

W budynku GOKSiR w Lubrzy : 
- zakupiono krzesła na salę taneczną – 11.346,00 zł 
- przeprowadzono remont sali tanecznej, dachu, holu, zaadoptowano pomieszczenia biurowe na 
bibliotekę, trwają prace remontowe w pomieszczeniu po bibliotece – łączny koszt przedsięwzięć : 
59.727,82 zł   
 

W budynku WDK Trzebina :  
- trwa remont toalet w WDK – dotychczasowy koszt - 6.154,54 zł 
- zakupiono krzesła do WDK – 6.160,00 zł 

W miejscowości Słoków :  
- trwają prace remontowe przy świetlicy wiejskiej – dotychczasowy koszt – 2.994,03 zł 
- zakupiono stół i krzesła do świetlicy – 565,90 zł 

W budynku WDK Skrzypiec :  
- przeprowadzono prace naprawcze dachu - 3.289,41 zł 
- wybudowano piec kuchenny w WDK – 2.989,00 zł 

W budynku WDK Olszynka :  
- zakupiono kostkę brukową na plac zabaw - 537,63 zł 
 
 
Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w 
Lubrzy w I półroczu 2009 r. kształtowało się następująco: 
 
04.01.2009r. – przedstawienie Jasełek w kościele w Lubrzy  
04.01.2009r. – Spotkanie noworoczne z koncertem Bialskiej Orkiestry Dętej w Lubrzy 
11.01.2009r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie 
17.01.2009r. – przegląd regionalny „Herody” Lewin Brzeski – grupa teatralna GOKSiR w Lubrzy 
18.01.2009r. – Spotkanie Opłatkowe w Lubrzy  
31.01.2009r. – Spotkanie opłatkowe w KrzyŜkowicach 
31.01.2009r. - Spotkanie opłatkowe w Olszynce  
01.02.2009r. – Spotkanie opłatkowe w Olszynce  
19.01.2009r. - 30.01.2009r. Ferie zimowe : 
                      - 20.01.2009r. - turniej tenisa stołowego w Jasionie, zajęcia plastyczne w PręŜynce 



                      - 21.01.2009r. - zajęcia plastyczne w Olszynce, turniej tenisa w Trzebinie 
                      - 22.01.2009r. - zajęcia plastyczne Skrzypiec, turniej tenisa stołowego w  
                                                Olszynce i w Browińcu 
                      - 23.01.2009r. - wyjazd na lodowisko do Opola, zajęcia plastyczne w Browińcu,  
                                                Turniej tenisa w PręŜynce 
                      - 24.01.2009r. – zajęcia plastyczne w Lubrzy, turniej tenisa w Skrzypcu 
                      - 26.01.2009r. - turniej tenisa stołowego w KrzyŜkowicach 
                      - 27.01.2009r. – wyjazd na lodowisko do Opola, wyjazd do kina do Opola 
                      - 28.01.2009r. – turniej tenisa w Dytmarowie, zajęcia plastyczne w Trzebinie 
                      - 29.01.2009r. -  wyjazd do kina do Opola, zajęcia plastyczne w KrzyŜkowicach 
                      - 30.01.2009r. - zajęcia plastyczne w Jasionie, turniej tenisa w Lubrzy 
31.01.2009r. – Turniej gier komputerowych w Lubrzy 
16.02.2009r. – przedstawienie teatralne dla dzieci : „Pan Twardowski”  
05.04.2009r. – Misterium Wielkanocne w kościele w Lubrzy,  
05.04.2009r. - VI Stół Wielkanocny – tradycje kulinarne gminy Lubrza i Gmin Partnerskich 
05.04.2009r. – Otwarcie wystawy „Historia i kultura pogranicza polsko - czeskiego”  
25.05.2009r. – Lekcja muzyczna dla dzieci – Duo perkusyjne 
29.05.2009r. – konkurs wiedzy – Historia pogranicza polsko – czeskiego 
31.05.2009r. – Dzień Matki w WDK w Olszynce  
02.06.2009r. – Przedstawienie dla dzieci „Latający kufer” 
14-06-2009r. – Festiwal kultur pogranicza  
 
Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia kółka teatralnego, 
studio piosenki i zajęcia taneczne. Od tego roku prowadzone są równieŜ w WDK w Trzebinie lekcje 
gry na gitarze dla dzieci i młodzieŜy.   
W I półroczu 2009 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji w Lubrzy :  12 imprez komercyjnych: 6 wesel, 2 stypy, 3 komunie,  1 przyjęcie 
jubileuszowe.  
 

 


