Zarzijdzenie Nr 0050.166.2020
Burmistrza Miasta Zlotoryja
z dnia 26 sierpnia 2020

w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Miejskiej
Zlotoryja za I polrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm) zarzadzam, co nast?puje:
§1.

Przyjmuje si? informacj? o przebiegu wykonania za I potrocze 2020 roku budzetu Miasta
Zlotoryja w brzmieniu jak zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§2.

Przyjmuje si? informacj? o ksztaftowaniu si? prognozy finansowej na lata 2016-2031 w
brzmieniu jak zalacznik nr 3 do niniejszego zarzadzenia.
§3.

Informacje wskazane w § 1 i § 2 niniejszego zarzadzenia postanawia si? przedlozyc Radzie
Miejskiej w Zlotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu Oddzial
Zamiejscowy w Legnicy.
§4.

Informacj? o przebiegu wykonania planu finansowego za I polrocze 2020 roku jednostek, dla
ktorych organem zalozycielskim jest Gmina Miejska Zlotoryja przedklada si? Radzie
Miejskiej w Zlotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu Oddzial
Zamiejscowy w Legnicy. Informacja ta stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.
§5.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
Burmistrz Miasta Zlotoryja

SljUx
Robert Pawlowski

Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 0050.166.2020

Burmistrza Miasta Zlotoryja
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Zlotoryja

Informacja
z wykonania
Budzetu Miasta Zlotoryja
za I polrocze 2020 r.

Zlotoryja, sierpien 2020 r.

Budzet Miasta uchwalony zostal przez Rade Miejska 19 grudnia 2019 r. w wysokosci:

Dochody budzetu miasta

87658 509,78 zt

w tym:

•

dochody biezace

71 384 028,56 zl

•

dochody majatkowe

16 274 481,22 zl

Wydatki budzetu miasta

95 880 70140 zt

w tym:

1) wydatki biezace

71 011 253,68 zl

2) wydatki majatkowe

24 869 447,72 zl

Deficyt budzetowy zaplanowano w wysokosci

-

8 222 191,62 zl

Przychody zaplanowano w wysokosci

-

9 303 990,41 zl

Rozchody zaplanowano w wysokosci

-

1 081 798,79 zl

Tak uchwalony budzet w okresie sprawozdawczym byl korygowany miedzy innymi z tytulu:
decyzji o zwi^kszeniu dotacji na zadania zlecone i wlasne;
-

korekty subwencji;

korekty dochodow wlasnych.
Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dochody budzetu miasta zostafy zmniejszone o kwote
1 688 639,37 zl
Dochody ogolem :

85 969 870,41 zl

w tym :

- dochody biezace

- dochody majatkowe

70 351 548,90 zl

-

15 618 321,51 zl

W budzecie zaplanowano przychody z tytulu pozyczek w WFOSiGW, emisji obligacji oraz
wolne srodki.

Przychody:

11 992 813,59 zl

Za okres sprawozdawczy plan wydatkow budzetowych wzrosl o kwote 1011 360,63 zl
Wvdatki ogolem :

96 892 062,03 zl

w tym:

wydatki biezace

71 154 223,70 zl

wydatki majatkowe

25 737 838,33 zl

Rozchody

1070 621,97 zl

Plan-

Na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano deficyt budzetowy w wysokosci 10 922 191,62 zl

DOCHODY BUDZETU MIASTA

Dochody budzetu miasta na dzieh 30.06.2020 r. zostaly wykonane w wysokosci
35 595 437,79 zl tj. 41,4 % planu.

Wykonanie dochodow w poszczegolnych dzialach gospodarki narodowej przedstawia sie
nastepujaco:
1)7.

10

Wyszczegolnienie
Rolnictwo i lowiectwo

Plan

Wykonanie

%

10 684,89

10 684,89

100

8 063 354,00

112 502,16

1,40

6 111 068,77

3 562 937,95

58,30

230 000,00

132 693,34

57,69

1 402 500,00

0,00

0

420 294,00

191 762,51

45,63

66 868,00

65 290,00

97,64

- dotacje na zadania zlecone
Transport i l^cznosc"
600

- oplata drogowa
- odsetki od nieterminowych wplat
- dotacje z samorz^du wojewodztwa
Gospodarka mieszkaniowa

- wplywy z oplat za zarz^d, uzytkowanie
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci,
700

- wprywy z roznych oplat,

i

- wprywy ze sprzedazy wyrobow i skladnikow
majaticowych
- odsetki
710

720

Dzialalnosc uslugowa
- wprywy z oplaty za miejsce na cmentarzu
Informatyka
- dotacje celowe
Administracja publiczna

750

- dotacje otrzymane z budzetu panstwa,
- wprywy z tytulu roznych dochod6w

751

Urzedy naczelnych organow wladzy paristwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa
- dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone

752
754

Obrona narodowa

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

300,00

0,00

0

5 650,00

2776,10

49,13

- dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone
- mandaty

- dotacje celowe w ramach programu z udzialem
srodk6w europejskich

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj^cych osobowosci prawnej
oraz wydatki zwi^zane z ich poborem
- podatek od nieruchomosci;
- podatek rolny;
- podatek lesny;
756

- podatek od srodkow transportowych;

26 343 212,07

12 487 657,22

47,40

10 310 936,00

6 112 767,53

59,28

1 851 779,20

725 586,77

39,18

2 680 458,20

1 389 091,54

51,82

80 501,38

0,00

0

12 400,00

12 400,00

100

19 305 728,00

8 671960,45

44,92

8 807 752,00

2 051446,24

23,29

156 383,90

0,00

0

110 000,00

65 881,09

59,89

85 969 870,41

35 595 437,79

41,40

- podatek od spadkow i darowizn;

- podatek od czynnoSci cywilnoprawnych;
- wprywy z oplaty skarbowej
- udzialy w podatkach stanowi^cych dochod budzetu
panstwa
Rozne rozliczenia
758

- subwencja;
- rozne naliczenia finansowe

OSwiata i wychowanie
801

- dotacje celowe z budzetu panstwa;
- dochody z najmu i dzierzawy

Pomoc spoleczna
852

- dotacje celowe na zadania zlecone i wlasne;
- dochody z tytulu swiadczonych z uslug

853
854

Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza
- dotacje celowe

855

900

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
- dotacja z funduszy celowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

- dotacje celowe z budzetu panstwa;
- Srodki z Unii Europejskiej

Kultura fizyczna i sport
926

- dochody z najmu i dzierzawy;
- wprywy z uslug

Ogolem:

Dochody budzetowe za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 wedlug zrodet
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7

Rolnictwo i towiectwo

10 684,89

10 684,89

100,00

Pozostala dziatalnosc

10 684,89

10 684,89

100,00

10 684,89

10 684,89

100,00

8 063 354,00

112 502,16

1,40

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 963 354,00

0,00

0,00

1 963 354,00

0,00

0,00

5 600 000,00

112 502,16

2,01

140 000,00

111 875,15

79,91

0,00

266,80

0,00

360,21

5 440 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

6111 068,77

3 562 937,95

58,30

5 806 034,02

3 562 937,95

61,37

55 000,00

103 859,06

188,83

0,00

142,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Transport i Iqcznosc
Drogi publiczne wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z samorzadu
wojewodztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieh (um6w) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieh
(um6w) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

60016

0490

Drogi publiczne gminne
Wprywy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych
ustaw

0640

0910

6257

6330

Wptywy z tytulu kosztbw egzekucyjnych,
optaty komorniczej i kosztow upomnieh
Wprywy z odsetek od nieterminowych
wplat z tytulu podatk6w i oplat
Dotacje celowe w ramach programow
finansowych z udzialem srodk6w
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje inwestycji i zakup6w
inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkbw
gmin, zwiazk6w powiatowo-gminnych)
Gospodarka mieszkaniowa

700

Gospodarka gruntami i

70005

nieruchomosciami

0550

Wptywy z oplat z tytulu uzytkowania
wieczystego nieruchomosci

0640

Wprywy z tytulu kosztow egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i koszt6w upomnieh

-

-

-

0750

Wprywy z najmu i dzierzawy skladnik6w
majateowych Skarbu Pahstwa, jednostek
samorzadu terytorialnego lub innych
jednostek zaiiczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o

3 678 024,00

1 642 292,48

44,65

210 000,00

279 139,05

132,92

925 000,00

1 142 172,09

123,48

850 000,00

391 215,70

46,03

8 000,00

4 117,57

51,47

80 010,02

0,00

0,00

305 034,75

0,00

0,00

3 146,00

0,00

0,00

301 888,75

0,00

0,00

podobnym charakterze

Wprywy z tytulu przeksztalcenia prawa
0760

uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnosci

0770

Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa
wlasnosci oraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomosci

0830

Wprywy z uslug

0920

Wprywy z pozostalych odsetek

0970

Wprywy z r6znych dochodbw

0920

Wprywy z pozostalych odsetek
Dotacje otrzymane z pahstwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji
inwestycji i zakupow inwestycyjnych
jednostek sektora finansow publicznych

Pozostala dziatalnosc

70095

6260

710
71035
0690

Dzialalnosc uslugowa

230 000,00

132 693,34

57,69

Cmentarze

230 000,00

132 693,34

57,69

Wprywy z r6znych oplat

150 000,00

69 697,17

46,46

0,00

56 399,18

40 000,00

6 596,99

16,49

40 000,00

0,00

0,00

Informatyka

1 402 500,00

0,00

0,00

Pozostala dziatalnosc

1 402 500,00

0,00

0,00

30 000,00

39 863,00

132,88

2 000,00

81,20

4,06

21 857,14

0,00

0,00

1 380 642,86

0,00

0,00

Administracja publiczna

420 294,00

191 762,51

45,63

Urzedy wojewodzkie

300 294,00

147 732,10

49,20

Wprywy z rbznych dochod6w
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania biezace realizowane na podstawie
2310
porozumieh (um6w) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumieh
(um6w) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego
0970

720
72095
0500
0640

2057

Wprywy z podatku od czynnosci
cywilnoprawnych
Wplywy z tytulu kosztbw egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i kosztow upomnieh
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodk6w
europejskich, realizowanych przez

-

jednostki samorzadu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programow

6257

finansowych z udzialem srodkbw
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego

750

75011

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,

300 244,00

147 698,00

49,19

50,00

34,10

68,20

120 000,00

44 030,41

36,69

zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorzadu
2360

terytorialnego zwiazane z realizacje zadah
z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych ustawami
Pozostata dzialalnosc

75095
0920

Wplywy z pozostalych odsetek

0,00

2 316,53

0940

Wprywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegrych

0,00

35 030,41

0970

Wprywy z rbznych dochodow

120 000,00

6 683,47

5,57

66 868,00

65 290,00

97,64

3 167,00

1 589,00

50,17

3 167,00

1 589,00

50,17

63 701,00

63 701,00

100,00

63 701,00

63 701,00

100,00

Obrona narodowa

300,00

0,00

0,00

Pozostate wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

5 650,00

2 776,10

49,13

650,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

5 000,00

2 776,10

55,52

5 000,00

2 532,50

50,65

0,00

243,60

Urzedy naczelnych organow wtadzy
pahstwowej, kontroli i ochrony prawa

751

-

-

oraz sqdownictwa
75101

Urzedy naczelnych organow wtadzy
pahstwowej, kontroli i ochrony prawa

75107

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010

2010

752
75212

2010

zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
754

Bezpieczehstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
75414
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na zadania biezace realizowane
2020
przez gmine na podstawie porozumieh z
organami administracji rzadowej
75416
Straz gminna (miejska)
0570

0640

756

75601

0350

Wplywy z tytulu grzywien, mandatbw i

innych kar pienieznych od osbb fizycznych
Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i koszt6w upomnieh
Dochody od osob prawnych, od osob

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowosci prawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Wptywy z podatku dochodowego od
osob fizycznych
Wplywy z podatku od dzialalnosci
gospodarczej osbb fizycznych, opiacanego
w formie karty podatkowej

26 343 212,07 12 487 657,22

-

47,40

15 000,00

6 981,85

46,55

15 000,00

6 959,77

46,40

0910

75615

Wplywy z odsetek od nieterminowych
wplat z tytulu podatk6w i oplat
Wptywy z podatku rolnego, podatku
lesnego, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych, podatkow i oplat
lokalnych od osob prawnych i innych

0310

jednostek organizacyjnych
Wplywy z podatku od nieruchomosci

0320

Wplywy z podatku rolnego

0330

Wplywy z podatku lesnego
Wplywy z podatku od srodkbw

0340
0910

transportowych

Wplywy z odsetek od nieterminowych

0310

wplat z tytulu podatkbw i oplat
Wptywy z podatku rolnego, podatku
lesnego, podatku od spadkow i
darowizn, podatku od czynnosci
cywilno-prawnych oraz podatkow i
oplat lokalnych od osob fizycznych
Wplywy z podatku od nieruchomosci

0320

Wplywy z podatku rolnego

0330

Wplywy z podatku lesnego
Wplywy z podatku od srodkbw

75616

0340

transportowych

0360

Wplywy z podatku od spadk6w i darowizn

0370

Wptywy z oplaty od posiadania psow
Wplywy z oplaty targowej
Wplywy z podatku od czynnosci

0430
0500
0640

0910

75618

cywilnoprawnych

Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i koszt6w upomnieh
Wplywy z odsetek od nieterminowych
wplat z tytulu podatk6w i oplat
Wptywy z innych optat stanowiacych
dochody jednostek samorzadu

0,00

22,08

5 156 931,07

2 692 404,25

52,21

5 016 931,07

2 595 344,96

51,73

12 000,00

7 343,60

61,20

1 000,00

738,00

73,80

90 000,00

44 391,00

49,32

5 000,00

4 642,49

92,85

4 088 929,00

2 101 287,79

51,39

2 950 629,00

1 565 232,41

53,05

120 000,00

55 252,90

46,04

300,00

122,00

40,67

180 000,00

68 024,40

37,79

80 000,00

13 981,00

17,48

-

25 000,00

15 408,75

61,64

220 000,00

96 837,00

44,02

500 000,00

278 556,62

55,71

5 000,00

2 814,97

56,30

8 000,00

5 057,74

63,22

1 007 000,00

532 448,67

52,87

260 000,00

105 038,50

40,40

400 000,00

306 249,65

76,56

345 000,00

120 027,48

34,79

2 000,00

1 113,60

55,68

0,00

19,44

16 075 352,00

7 154 534,66

44,51

15 785 352,00

6 954 758,00

44,06

290 000,00

199 776,66

68,89

10 310 936,00

6112 767,53

59,28

terytorialnego na podstawie ustaw
0410
0480

0490

Wprywy z oplaty skarbowej

Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowych

Wptywy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych
ustaw

0640

Wptywy z tytulu kosztbw egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i kosztbw upomnieh

0920

Wptywy z pozostalych odsetek

75621
0010
0020
758

Udzialy gmin w podatkach
stanowiacych dochod budzetu pahstwa
Wptywy z podatku dochodowego od os6b
fizycznych
Wptywy z podatku dochodowego od os6b
prawnych
Rozne rozliczenia

-

Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla

75801
2920
75807
2920
75814

8 059 682,00

4 959 808,00

61,54

8 059 682,00

4 959 808,00

61,54

dla gmin

2 047 611,00

1 023 804,00

50,00

Subwencje ogblne z budzetu pahstwa

2 047 611,00

1 023 804,00

50,00

15 000,00

34 835,53

232,24

0,00

176,00

15 000,00

22 911,11

0,00

3 317,42

0,00

8 431,00

188 643,00

94 320,00

50,00

188 643,00

94 320,00

50,00

1 851 779,20

725 586,77

39,18

169 020,43

130 232,26

77,05

0,00

26,00

jednostek samorzadu terytorialnego
Subwencje ogblne z budzetu pahstwa
Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej

Rozne rozliczenia finansowe
0910

Wptywy z odsetek od nieterminowych
wplat z tytulu podatk6w i oplat

0920

Wplywy z pozostalych odsetek

0940

Wplywy z rozliczeh/zwrot6w z lat ubiegtych

_

152,74
-

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
2010

zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,

-

zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

Czesc rownowazaca subwencji ogolnej

75831

dla gmin
2920

Subwencje og6lne z budzetu pahstwa

Oswiata i wychowanie

801

Szkoty podstawowe

80101
0690

Wptywy z r6znych oplat

0920

Wptywy z pozostalych odsetek

0,00

234,29

0940

Wptywy z rozliczeh/zwrot6w z lat ubiegtych

8 020,43

38 331,53

0970

Wplywy z r6znych dochodbw
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodk6w
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania biezace realizowane na podstawie
porozumieh (um6w) miedzy jednostkami

0,00

3 472,94

125 000,00

69 999,90

56,00

18 000,00

8 930,12

49,61

18 000,00

9 237,48

51,32

32 240,00

15 784,00

48,96

3 850,00

1 594,00

41,40

28 390,00

14 190,00

49,98

1 005 562,00

529 570,51

52,66

84 550,00

23 041,00

27,25

2057

2310

-

-

477,92
-

samorzadu terytorialnego
2320

80103
0660

2030

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezace realizowane na podstawie
porozumieh (um6w) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego
Oddziaty przedszkolne w szkotach
podstawowych
Wptywy z oplat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-gm innych)

80104

Przedszkola

0920

Wptywy z oplat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
Wptywy z pozostalych odsetek

0940

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych

0970

Wptywy z r6znych dochodow

0660

0,00

1 007,93

0,00

4 153,36

410 000,00

245 864,22

-

-

59,97

10

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw

511 012,00

255 504,00

50,00

644 956,77

50 000,00

7,75

37 650,00

0,00

0,00

586 023,11

46 415,00

7,92

21 283,66

3 585,00

16,84

2 680 458,20

1 389 091,54

51,82

powiatowo-gm innych)
80195

Pozostata dziatalno&c
0940

2057

2059

852
85202
0940
85203

2010

2320

Wptywy z rozliczeh/zwrot6w z lat ubiegtych
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodk6w
europejskich oraz srodkbw, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkow
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodk6w
europejskich oraz srodkbw, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego
Pomoc spoteczna
Domy pomocy spotecznej

0,00

612,87

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych

0,00

612,87

Osrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezace realizowane na podstawie
porozumieh (um6w) miedzy jednostkami

632 126,00

315 685,51

49,94

630 900,00

315 600,00

50,02

976,00

0,00

0,00

250,00

85,51

34,20

46 500,00

21 445,47

46,12

0,00

245,47

46 500,00

21 200,00

45,59

466 200,00

249 217,22

53,46

0,00

2 217,22

466 200,00

247 000,00

52,98

6100,00

6100,00

100,00

-

-

samorzadu terytorialnego
2360

Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego zwiazane z realizacje zadah
z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych ustawami

85213

0940

2030

85214

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne
optacane za osoby pobieraja.ee niektore
swiadczenia z pomocy spotecznej oraz
za osoby uczestnicza.ee w zajeciach w
centrum integracji spotecznej
Wprywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-g m in nych)
Zasitki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz sktadki na ubezpieczenia

-

emerytalne i rentowe
0940

2030

Wplywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw

-

powiatowo-gminnych)
85215

Dodatki mieszkaniowe

II

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 100,00

6 100,00

100,00

480 000,00

287 987,86

60,00

0,00

987,86

480 000,00

287 000,00

59,79

Osrodki pomocy spotecznej

635 316,00

316 300,02

49,79

0830

Wptywy z uslug

125 000,00

60 429,82

48,34

0920

Wplywy z pozostalych odsetek

0,00

1 399,94

0940

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw

0,00

910,26

504 900,00

252 600,00

50,03

5 416,00

960,00

17,73

223 091,00

141 164,19

63,28

48 000,00

25 944,36

54,05

92 819,00

80 000,00

86,19

81 772,00

35 000,00

42,80

500,00

219,83

43,97

120 100,00

47 000,00

39,13

120 100,00

47 000,00

39,13

Pozostata dzialalnosc

71 025,20

3 578,40

5,04

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-gm innych)

57 081,20

0,00

0,00

13 944,00

3 578,40

25,66

80 501,38

0,00

0,00

80 501,38

0,00

0,00

85216

Zasitki state
0940

2030

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw

-

powiatowo-gm innych)
85219

2030

85228

powiatowo-gm innych)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezace realizowane na podstawie
2320
porozumieh (umbw) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego
Ustugi opiekuhcze i specjalistyczne
ustugi opiekuhcze
0830

2010

Wplywy z uslug
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,

zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
2030
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-g m innych)
Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego zwiazane z realizacje zadah
2360
z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych ustawami
85230
Pomoc w zakresie dozywiania
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
2030
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-gm innych)
85295

2030

2320

853
85395

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezace realizowane na podstawie
porozumieh (umbw) miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego
Pozostate zadania w zakresie polityki
spotecznej
Pozostata dzialalnosc

-

-

12

Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkbw
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
2057

854

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza

80 501,38

0,00

0,00

12 400,00

12 400,00

100,00

12 400,00

12 400,00

100,00

12 400,00

12 400,00

100,00

Rodzina

19 305 728,00

8 671 960,45

44,92

Swiadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budzetu

14 288 000,00

6 370 000,00

44,58

14 288 000,00

6 370 000,00

44,58

4 235 800,00

2 196 228,45

51,85

4 148 000,00

2 159 000,00

52,05

87 800,00

37 228,45

42,40

128,00

127,92

99,94

128,00

127,46

99,58

0,00

0,46

438 000,00

620,00

0,14

438 000,00

620,00

0,14

331 000,00

93 584,08

28,27

331 000,00

90 552,00

27,36

0,00

32,08

Pomoc materialna dla uczniow o

85415

2030

charakterze socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadah
biezacych gmin (zwiazkbw gmin, zwiazkbw
powiatowo-gm innych)

855
85501

pahstwa na zadania biezace z zakresu

administracji rzadowej zlecone
2060

gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom
powiatowo-gminnym), zwiazane z
realizacje swiadczenia wychowawczego
stanowiacego pomoc pahstwa w
wychowywaniu dzieci
Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz sktadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spotecznego

85502

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360

Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego zwiazane z realizacje zadah
z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych ustawami

85503

2010

Karta Duzej Rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360

85504

2010

85505

Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego zwiazane z realizacje zadah
z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych ustawami
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Tworzenie i funkcjonowanie ztobkow

0830

Wplywy z uslug

0920

Wptywy z pozostalych odsetek

-

-

13

0960

85513

Wptywy z otrzymanych spadkbw, zapisbw i
darowizn w postaci pienieznej
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne
optacane za osoby pobieraja.ee niektore
swiadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o swiadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierajace
zasitki dla opiekunow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow

0,00

3 000,00

12 800,00

11400,00

89,06

12 800,00

11 400,00

89,06

8 807 752,00

2 051 446,24

23,29

4 065 000,00

1 957 996,61

48,17

4 065 000,00

1 957 996,61

48,17

Oswietlenie ulic, placow i drog

0,00

71,22

Wptywy z roznych dochodbw
Wptywy i wydatki zwiazane z
gromadzeniem srodkbw z optat i kar za

0,00

71,22

8 700,00

4 839,78

55,63

8 700,00

4 839,78

55,63

0,00

68,65

0,00

68,65

0,00

11 915,38

0,00

3 539,78

-

dla opiekunow

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadah biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona

900

srodowiska

90002

0490

Gospodarka odpadami komunalnymi
Wptywy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych
ustaw

90015
0970

90019

-

-

korzystanie ze srodowiska
0690

90020

0400

Wplywy z roznych oplat
Wptywy i wydatki zwiazane z
gromadzeniem srodkbw z optat
produktowych
Wplywy z oplaty produktowej
Pozostate dziatania zwiazane z

90026
0640

gospodarka^ odpadami
Wplywy z tytulu kosztbw egzekucyjnych,
oplaty komorniczej i kosztbw upomnieh

-

-

-

-

0910

Wptywy z odsetek od nieterminowych
wplat z tytulu podatkbw i oplat

0,00

1 742,50

0920

Wplywy z pozostalych odsetek

0,00

0,00

0970

Wplywy z roznych dochodbw

0,00

6 633,10

4 734 052,00

76 554,60

1,62

13 000,00

3 886,60

29,90

4 721 052,00

72 668,00

1,54

156 383,90

0,00

0,00

156 383,90

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

Pozostata dzialalnosc

90095

0830

6257

Wptywy z uslug
Dotacje celowe w ramach programow
finansowych z udzialem srodkbw
europejskich oraz srodkbw, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez

-

-

-

jednostki samorzadu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa

921

narodowego
Pozostata dzialalnosc

92195
0940

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych

14

Dotacje celowe w ramach programow
6257

92601

0750

finansowych z udzialem srodkbw
europejskich oraz srodkbw, o ktbrych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub platnosci w ramach budzetu srodkbw
europejskich, realizowanych przez

116 383,90

0,00

0,00

jednostki samorzadu terytorialneqo
Kultura fizyczna

110 000,00

65 881,09

59,89

Obiekty sportowe

110 000,00

65 881,09

59,89

50 000,00

28 518,90

57,04

57,60

Wplywy z najmu i dzierzawy sktadnikbw
majateowych Skarbu Pahstwa, jednostek
samorzadu terytorialnego lub innych
jednostek zaiiczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umbw o
podobnym charakterze

0830

Wptywy z uslug

60 000,00

34 562,74

0920

Wplywy z pozostalych odsetek

0,00

126,24

0940

Wptywy z rozliczeh/zwrotbw z lat ubiegtych

0,00

2 103,30

0970

Wptywy z roznych dochodbw

0,00

569,91

85 969 870.41

35 595 437.79

•

OGOtEM:

-

-

-

41.40

Realizacja poszczegolnych grup dochodow w pierwszym polroczu przedstawia sie nastepuja^co:
udzialy we wplywach budzetu panstwa
podatek dochodowy od osob fizycznych
podatek dochodowy od osob prawnych
dochody z podatkow i oplat
podatek rolny
podatek od nieruchomosci
podatek lesny
podatek od srodkbw transportowych

6 954 758,00 zt

199 776,66 zt
65 596,50 zt
4 160 577,37 zl
860,00 zt
112 415,40 zt

podatek dochodowy od osob fizycznych oplacany w formie
karty podatkowej
podatek od czynnosci cywilnoprawnych

278 556,62 zt

wplywy zwiazane z gromadzeniem srodkbw z oplat i kar za

4 839,78 zl

korzystanie ze srodowiska
wprywy z oplat za sprzedaz alkoholu
wplywy z oplaty skarbowej

6 959,77 zl

306 249,65 zt
105 038,50 zt

subwencje
czesc oswiatowa

4 959 808,00 zt

czesc wyrownawcza

1 023 804,00 zt
94 320,00 zl

czesc rownowaz^ca

dotacje celowe na zadania zlecone
Plan

wykonanie

tj.

19 927 975,89 zl
9 109 661,35 zt
45,71 %

15

Dochody budzetu miasta za okres sprawozdawczy zostaly wykonane w 41,40 %
W okresie sprawozdawczym realizacja budzetu po stronie dochodow i wydatkbw byla
bardzo utrudniona. Ma to zwiazek z epidemic Covid-19, ktbra wystajnta na terenie Polski.
W celu zwalczania zakazenia, zapobieganiu rozprzestrzeniania si$, profilaktyce oraz
zwalczaniu skutkbw w tym spoleczno-gospodarczych choroby Covid-19, sejm przyjaj
Ustawe z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374 i 567) o szczegolnych rozwiazaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorbb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, a nastepnie 31 marca 2020 r.
dokonal zmian w/w Ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568 ze zm.)
Na podstawie w/w Ustawy art. 15zzs w okresie pandemii, az do odwotania nie rozpoczyna
sie, a rozpocz^te ulegaja^ zawieszeniu postej>owania egzekucyjne, administracyjne
postepowania i kontrole prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Wstrzymanie i zawieszenie dziatalnosci egzekucyjnej mialo wptyw na realizacje dochodbw
Miasta.

W okresie sprawozdawczym dochody zostaly wykonane w 41,40 %.
I tak:

W dz. 600 Transport i tqcznosc

-

1,40 %

W dziale tym, plan dochodow nie zostat wykonany, poniewaz nie otrzymalismy dotacji
celowych od Samorzadu Wojewodztwa Dolnoslajskiego, Samorzadu Powiatu Zlotoryjskiego
oraz z Unii Europejskiej. Dotacje otrzymamy pod rozliczonych cze^ciach i po ostatecznym

wykonaniu zadah inwestycyjnych w II polowie br.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 58,30 %
W dziale tym niewykonanie planu dochodow spowodowane jest nizszymi wplywami z tytulu
najmu i dzierzawy mienia komunalnego oraz wplywu z tytulu uzytkowania wieczystego
nieruchomosci. Na koniec okresu sprawozdawczego wystepuj^ zalegtosci. Egzekucja
prowadzona byla w miesi^cach przed pandemia^ W okresie sprawozdawczym zostal
wykonany plan sprzedazy nieruchomosci w wysokosci 123,48 %

W dz. 710 Dzialalnosc ustugowa - 57,69 %

W dziale tym wyzsze wykonanie planu spowodowane jest tym, iz otrzymalismy dochody z lat
ubiegtych w wyniku ich rozliczenia.

W dz. 720 Informatyka - 0,00 %
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W dziale tym nie wykonalismy planu, poniewaz nie otrzymalismy dotacji celowej ze srodkow
Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

W dz. 751 Urzedy naczelnych organow wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s^downictwa - 97,64 %

Na realizacje tych dochodow miaty wplyw otrzymane dotacje z budzetu pahstwa na zadania
zlecone (wybory prezydenckie)

W dz. 752 Obrona narodowa - 0,00 %

Dochodow nie wykonano w 100%, poniewaz nie zostala przekazana dotacja w calosci przez
budzet panstwa.

W dz. 754 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

- 49,13 %

W dziale tym, wykonanie jest wyzsze niz plan, s$ mniejsze wptywy z tytulu wystawionych
mandatow przez Straz Miejska^ Na dzieh 30.06.2020 zalegtosc wymagalna to kwota 10 578,74

zt. W okresie sprawozdawczym zostaly wystawione

18 upomnieh i 22 szt. tytulow

egzekucyjnych na niezaplacone mandaty.

W dz. 756 Dochody od osob fizycznych, od osob prawnych i od innych
jednostek

nieposiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki

zwiazane z ich poborem

- 47,40 %

Na poziom realizacji dochodow w tym dziale miaty wptyw otrzymane dochody z podatkow
lokalnych, ktore zostaly wykonane w:
• podatek od nieruchomosci
od osob prawnych

-

51,73 %

od osob fizycznych

-

53,05 %

od osob prawnych

-

49,32 %

od osob fizycznych

-

37,79 %

od osob prawnych

-

61,20%

od osob fizycznych

-

46,04 %

• oplata targowa

-

44,02 %

• podatek od posiadania psow

-

61,64 %

• podatek od srodkow transportowych

• podatek rolny
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Realizacja dochodow pobieranych przez Urzedy Skarbowe
itak:

-

udzialy gmin w podatkach stanowi^cych dochod
budzetu pahstwa (podatek dochodowy od osob prawnych) - 68,89 %
podatek od czynnosci cywilnoprawnych

-55,71 %

podatek oplacany w formie karty podatkowej

- 46,40 %

podatku od spadkow i darowizn i wynosi

- 17,48 %

Podatki lokalne od osob fizycznych (od nieruchomosci, srodkow transportu) zostaly
zrealizowane w wyzszym procencie, poniewaz czesc podatnikow zaplacila caloroczny
podatek. W podatku od nieruchomosci od osob fizycznych zalegtosci wymagalne to kwota
631 067,32 zl, w tym: zalegtosci zabezpieczone hipotek^ w wysokosci 322 769,75 zl oraz

pozostale zalegtosci w kwocie 308 297,57 zl, w podatku rolnym to kwota 4 666,50 zl. W
stosunku do podatnikow, ktorzy s$ w zwloce prowadzone jest postepowanie egzekucyjne. W
okresie sprawozdawczym wystawiono 522 szt. upomnieh na kwot$ 259 067,20 zl. W lipcu z
w/w zadluzenia wptyn^ta kwota 87 381,12 zl.

W podatku od nieruchomosci od osob prawnych zalegtosci wymagalne to kwota 275 470,10 zl
(w tym naleznosci zahipotekowane w kwocie 138 929,32 zl)
Hipoteki dotycza^ Kuhnl Polska Sp. z o.o., Pargot Mosaic Sp. z o.o.
W

stosunku

do

dluznikow

prowadzone jest

postepowanie

egzekucyjne,

wystawiono

8 szt. upomnieh na kwote 142 743,35 zt. W miesi^cu lipcu 2020 r. z wymagalnej zalegtosci

wptynela kwota 35 871,95 zl. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomosci
na

kwote

23 742,10

zl

(Powiatowy

Urz^d

Pracy,

Zwiazek

Inwalidow

Wojennych,

Stowarzyszenie Milosnikow Zlotoryi Aureus Mons oraz Szpital Powiatowy im. A. Wolahczyka
sp. z o.o.) oraz zwolniono z uchwaly Rady Miejskiej z tytulu Pomocy regionalnej. Pomoc zostala
udzielona dla: Borgers Polska Sp. z o.o., Przedsi^biorstwo Gorniczo-Produkcyjne Bazalt SA,
Valmet Automotive sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Ren But Spolka z o.o. zlozyla wniosek o umorzenie podatku od
nieruchomosci za okres marzec-wrzesieh 2020 r. oraz spolka Piekarnia Cukiernia Anna i
Grzegorz Baran zlozyla wniosek o odroczenie terminu platnosci za okres marzec, kwiecieh,

maj na okres 6 miesiecy. Wnioski zostaly zlozone wskutek pandemii wywolanej wirusem
SARS COV-2, ktory panuje w naszym kraju.

W podatku od srodkow transportu od osob fizycznych zalegtosci podatkowe wynosza^
48 767,30 zl, a od osob prawnych wynosza^ 43 753,01 zt. Na w/w zalegtosci wystawiono
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upomnienia i tytuty wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 szt. upomnieh i 2 szt.tytulow wykonawczych.
W oplacie za posiadanie psa zalegtosc na koniec okresu sprawozdawczego wynosila
3 309,36 zl. Zalegtosci te objeto postepowaniem egzekucyjnym.

W okresie sprawozdawczym, budzet pahstwa przekazat udzial w podatku dochodowym od
osob fizycznych w wysokosci 44,06 % planu.

Wplywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu za I polrocze br. wyniosly:
plan

400 000,00 zt

wykonanie -

306 249,65 zl

tj.

76,56%

W dz. 801 Oswiata i wychowanie

- 39,18 %

W I polroczu br. nie zostat wykonany plan dochodow, poniewaz nie otrzymalismy dotacji na
zadanie wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej. Nie s^ tez wyzsze odplatnosci za
przedszkola w zwiazku z pandemia Covid-19.

W dz. 852 Pomoc spoteczna

-

51,82%

W dziale tym dochody zostaty wykonane, poniewaz zostaly przekazane dotacje na zadania
zlecone i wlasne w planowanej wysokosci.

W dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza - 100,00 %

Z budzetu pahstwa zostaly przekazane dotacje w planowanej wysokosci na pomoc material^
dla uczniow.

W dz. 855 Rodzina - 44,92 %

W dziale tym nizsze wykonanie dochodow spowodowane jest mniejszymi wplywami dotacji
na zadania zlecone oraz mniejszymi wplywami z odplatnosci rodzicow za pobyt dzieci w
zlobku w zwiazku z zamknieciem zlobka w czasie pandemii Covid-19.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - 23,29 %

W dziale tym ujete sa^ dochody z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
itak:

plan

4 065 000,00 zl

wykonanie -

1957 996,61 zl
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tj.

48,16%

Na dzieh 30.06.2020 r. zaleglosci wymagalne wynosily 242 501,69 zl. W stosunku do
dluznikow prowadzona jest egzekucja.

W okresie sprawozdawczym na opiate za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wystawiono 328 szt. upomnieh na kwote 55 073,03 zl oraz 90 szt. tytulow wykonawczych na
kwote 20 918,42 zl.

Nizsze wykonanie planu dochodow spowodowane tym, iz nie otrzymalismy dotacji ze
srodkow Unii Europejskiej na budowe hali modulowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,00 %
W dziale tym plan nie zostat wykonany, poniewaz nie otrzymano dotacji na realizacje zadah

wspotfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport -

58,89 %

W dziale tym dochody, zostaly wykonane poniewaz s^ wyzsze wplywy z wynajmu

pomieszczeh w Hali Sportowej Tecza.
Przychody

plan

-

11992 813,59 zt

wykonanie -

10 799 763,77 zl

w tym :

pozyczki emisja obligacji

- 0,00 zl

wolne srodki

- 10 799 763,77 zl

W okresie sprawozdawczym Miasto nie zaciajmelo pozyczki w WFOS i Gospodarki Wodnej
i nie emitowato obligacji. Realizacja bedzie w II polowie roku.

Wynik Finansowy

plan (deficyt budzetowy)

-

(-) 10 922 191,62 zl

wykonanie (nadwyzka budzetowa) -

(+) 1 530 851,74 zl

Za I potrocze br. Miasto osiajmelo nadwyzk^ budzetowy.

Wydatki ogolem budzetu miasta:

Wydatki budzetu miasta na dzien 30.06.2020 r. zostaly wykonane w wysokosci 34 064 586,05
zl co stanowi 35,16 %planu rocznego.
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Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach przedstawia sie nastepujaco:
Dz.
10

Wyszczegolnienie

Wykonanie

Plan

Rolnictwo i towiectwo

%

13 684,89

11 826,80

86,42

13 396 000,00

1 396 377,22

10,42

6 381 888,75

3 102 618,20

48,62

106 845,37

22,88

600

Transport i lacznosd

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Dzialalnosc uslugowa

720

Informatyka

1 650 000,00

750

Administracja publiczna

7 479 198,07

3 323 348,49

44,43

66 868,00

49 669,74

74,28

300,00

0,00

0,00

221 815,24

138 631,13

62,50

751

467 000,00

Urzedy naczelnych organow wtadzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa

12 839,70

0,78

752

Obrona narodowa

754

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

757

Obsluga dtugu publicznego

850 000,00

353 437,02

41,58

758

R6zne rozliczenia

430 000,00

(-) 1 755,06

(-)0,41

801

Oswiata i wychowanie

16 890 844,54

8 134 741,72

48,16

851

Ochrona zdrowia

553 230,69

157 616,22

28,49

852

Pomoc spoleczna

5 672 104,20

2 607 484,96

45,97

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

552 400,00

224 176,01

40,58

855

Rodzina

20 595 657,04

9 378 922,70

45,54

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

16 682 154,00

3 534 419,98

21,19

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 490 908,61

864 932,74

34,72

926

Kultura fizyczna i sport

2 498 008,00

668 453,11

26,76

96 892 062,03

34 064,586,05

35,16

Og6lem wydatki

Wydatki majatkowe:

plan

25 737 838,33 zl

wykonanie

2 231 509,06 zl

Wydatki biezace:

plan

71 154 223,70 zl

wykonanie

31 833 076,99 zl

w tym:

wydatki na obsluge dlugu gminy
plan

-

wykonanie

850 000,00 zl
353 437,02 zl

dotacje na rzecz instytucji kultury
plan
wykonanie

1 933 000,00 zt
813 000,00 zl
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wydatki na zadania zlecone

-

plan

19 927 975,89 zl

wykonanie

8 961 781,79 zl

Rozchody:
plan
wykonanie
tj.

-

-

1070 621,97 zt
505 741,38 zl
47,24 %

-

Wynik operacyjny budzetu za okres sprawozdawczy jest dodatni i wynosi 2 268 381,66
zl.

Wydatki w dzialach
Na wydatki w I polroczu br. miala bardzo duzy wplyw pandemia Covid-19.
Dz. 010 Rolnictwo i towiectwo

plan

-

13 684,89 zt

wykonanie

-

11 826,80 zt

tj.

86,42 %

rozdz. 01030 hby rolnicze
plan

3 000,00 zl

wykonanie

1141,91 zl

rj-

38,06 %

Srodki przekazano do Izby Rolniczej

rozdz. 01095 Pozostala dzialalnosc

plan

10 684,89 zl

wykonanie

10 684,89 zl
100%

Srodki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolnikow oraz zakup
materialow, na ustugi telekomunikacyjne i pocztowe zwiazane z obslugi tego zadania.
Dz. 600 Transport i t^cznosc
plan

wykonanie
tj.

13 396 000,00 zt
1 396 377,22 zt

10,42 %
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rozdz, 60013 Drogipubliczne wojewodzkie
plan

-

1843 092,27zl

wykonanie

-

0,00 zl
0,00%

t.h

W trakcie realizacji jest projekt na przebudowe ci^gu pieszo-rowerowego przy drodze
wojewodzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Zlotoryja, projekt na przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 364 w m. Zlotoryja - ul. 3 Maja oraz zadanie wspolfinansowane ze srodkow
UE pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowe srodmiejskich drog rowerowych".
rozdz* 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan

-

4 533 000,00 zl

wykonanie

-

36 900,00 zl

tj.

-

0,81 %

W rozdziale tym w trakcie realizacji jest zadanie pn. Przebudowa skrzyzowania pi. Reymonta
w Zlotoryi w ci^gu drogi wojewodzkiej nr 328. Zakohczenie zadania planowane jest w II
polowie br. Na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewodzkiej na odcinku ul. Wojska Polskiego
z droga^ gminna^ ul. Lubelska. w miescie Zlotoryja ogloszono przetarg i rozstrzygnieto.

Podpisanie umowy planowane jest w dniu 30 lipca 2020 r. Zadanie pn. Ograniczenie niskiej
emisji poprzezrozbudow^ srodmiejskich drog rowerowych jest w trakcie realizacji.
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan

-

6 542 653,73 zl

wykonanie

-

1206 278,60 zl

18,44%

tj.

wydatki biezqce:
plan

379 200,00 zt

wykonanie -

106 203,55 zt

tj.

28,01 %

Powyzsze srodki zostaly wydatkowane na biezace utrzymanie drog i ich remont. Na

wykonanie znakow drogowych, slupkow blokuj^cych wjazd, luster drogowych, tablic
informacyjnych, na swiadczenie serwisu technicznego parkometrow.
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7 majqtkowe:
plan

6 163 453,73 zl

wykonanie -

1 100 075,05 zt

tj-

17,85%

Srodki wydatkowano na:

- projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowe srodmiejskich drog
rowerowych". Zadanie jest w trakcie realizacji.

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemyslowej
wraz z wl^czeniem do obejscia Miasta Zlotoryja".

rozdz. 60095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

477 254,00 zl

wykonanie

-

153198,62 zl

tj.

32,10 %

Srodki wydatkowano na zakup materialow, sprzetu, uslug transportowych, swiadczen bhp dla
pracownikow oraz na wyptacenie czesci niezrefundowanych wynagrodzen pracownikow
interwencyjnych przez Biuro Pracy oraz na transport lokalny.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan

-

6 381 888,75 zt

wykonanie

-

3 102 618,20 zt

tj.

48,62 %

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
plan

-

710 000,00 zl

wykonanie

—

474 315,23 zl
66,80 %

tj.
wydatki biezace:
plan
wykonanie -

tj.

150 000,00 zl
50 237,23 zl
33,49%
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Powyzsza kwota zostala wydatkowana m.in. na:
-

wypisy z rejestru gruntow i kopie map ewidencyjnych;

-

operaty szacunkowe i ich aktualizacje;

-

oplaty notarialne;

-

ogloszenia w prasie;

-

podatek od nieruchomosci za budowie stanowiace wlasnosc Gminy, a usytuowane na
terenie Gminy Milkowice i Gminy Zlotoryja;

-

opiate za wieczyste uzytkowanie dzialek dla Gminy Miejskiej Zlotoryja.
wydatki majatkowe:
plan

560 000,00 zl

wykonanie -

424 078,00 zl

tj.

75,73 %

srodki wydatkowano m.in. na:
- zaplacenie II raty za nabycie dzialki zabudowanej nr 156/2 przy ul. Mickiewicza 4
- rozliczono oplaty notarialne (umowa darowizny na terenie Miasta dz. 155/28 obr. 8 (ul.
Sloneczna) oraz zlecono wyceny dzialek przeznaczonych do zamiany dz. Nr 195/34, 195/36,
31/11,44/7 obr. 6 i 7.

rozdz. 70095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

5 671 888,75 zl

wykonanie

-

2 628 302,97zl

tj.

46,34 %

wydatki biezace:
plan

4 921 888,75 zl

wykonanie -

2 203 302,97 zt

tj.

44,77 %

w tym srodki wydatkowano miedzy innymi na:
-

wplaty na fundusz remontowy we wspolnotach mieszkaniowych, zgodnie z podjetymi
uchwalami wspolwlascicieli oraz remont budynkow komunalnych - 1 071 438,08 zl

-

oplaty za energi$ elektryczn^, co, wode - 279 140,47 zl

-

oplaty sadowe - 5 328,69 zl

-

koszty zarz^dzania i administrowania lokalowym zasobem Gminy - 454 381,60 zl
25

-

oplaty za odpady komunalne - 214 972,90 zl
wydatki majqtkowe
plan

750 000,00 zl

wykonanie -

425 000,00 zt

tj.

56,67 %

Srodki zostaly wydane na inwestycje zwiazan^ z przebudowa budynkow komunalnych, na
partycypacje w kosztach przedsiewzieciu inwestycyjno-budowlanego pn. Budowa nowego
budynku i przebudowa istniejacego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garazem
podziemnym oraz instalacjami wewnetrznymi oraz pol^czeniem wodoci^gowym kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oswietleniem terenu w Zlotoryi przy ul. Klasztomej przez
wniesienie udzialow do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Gorze.

Dz. 710 Dzialalnosc ustugowa
plan

-

467 000,00 zt

wykonanie

-

106 845,37 zt

tj.

22,88 %

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji kartografii
plan

-

177 000,00 zl

wykonanie

-

49 465,00 zl

tj.

27,95 %

Srodki wydatkowano na zadania biezace miedzy innymi na operaty szacunkowe, mapy do
celow projektowych, ewidencji gruntow i ksiaj* wieczystych. W trakcie realizacji jest plan
zagospodarowania przestronnego.

rozdz. 71035 Cmentarze

plan

-

250 000,00 zl

wykonanie

-

57 380,3 7 zl

tj.

22,95 %

Srodki wydatkowano na likwidacje grobow, administrowanie cmentarzem i utrzymanie
porz^dku, dostaw$ wody, odprowadzanie sciekow, na gospodarka odpadami komunalnymi.
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rozdz. 71095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

wykonanie

-

40 000,00 zl

0,00 zl
0,00%

tj.
Realizacja zadania w II polroczu br.

Dz. 720 Informatyka
plan

-

1 650 000,00 zt

wykonanie

-

12 839,70 zt
0,78 %

tj-

rozdz. 72095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

1 650 000,00 zl

wykonanie

-

12 839,70 zl

0,78%

tj-

Srodki wydatkowano na obsluge projektu wspolfinansowanego ze srodkow EFRR. Zadanie w
trakcie postepowah przetargowych.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan

-

wykonanie

-

tj.

7 479198,07 zt
3 323 348,49 zt
44,43 %

rozdz. 75011 Urzedy wojewodzkie

plan

-

300 244,00 zl

wykonanie

-

147 698,00 zl

tj.
49,19 %
Srodki te wydatkowano na place i pochodne od ptac oraz na fundusz swiadczen socjalnych

pracownikow wykonuj^cych prace zlecone oraz wydatki rzeczowe i uslugi.
rozdz. 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)
plan

-

270 000,00 zl

wykonanie

-

132 721,00 zl

tj.

49,16 %
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Srodki te wydatkowano na diety radnych, zakup materialow i uslug.
rozdz. 75023 Urzedy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)
plan

-

6 662 954,07 zl

wykonanie

-

2 982 636,71 zl
44,76%

tj-

w tym: wydatki biezace:
plan

6 622 954,07 zl

wykonanie -

2 982 636,71 zl

tj.

45,04 %

Srodki te wydatkowano miedzy innymi na:

• place i pochodne od ptac oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 389 064,47 zl
• zakup energii, wody i gazu oraz centralnego ogrzewania z cieplowni - 78 011,28 zl
• zakup uslug w tym miedzy innymi : pocztowe, prawne, kominiarskie, monitoring
budynkow, pralnicze na oplaty abonamentowe i licencje za korzystanie z oprogramowania
komputerowego - 224 273,76 zl

• zakup materialow (druki, papier, paliwo do samochodow, materialy biurowe, srodki
czystosci) -zakup uslug remontowych - 80 292,36 zl

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
plan

-

200 000,00 zl

wykonanie -

24 238,31 zl

tj.

12,12 %

Srodki wydatkowano na:
- targi turystyczne „Piknik nad Odra"

- wykonanie prezentacji multimedialnych 7 zabytkow Zlotoryi
- promocje Miasta (Gala Mistrzow Sportu Zaglebia Miedziowego)
- organizacje m.in. spotkania z przedstawicielami rza^du RP
- wykonanie uslug poligraficznych i reklamowych (m.in. banery, naklejki)

rozdz. 75095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

46 000,00 zl
28

wykonanie

-

tj.

36 064,47 zl
78,40 %

Oplaty gminy z tytulu przynaleznosci do zwiazkow i organizacji samorzadowych.
Dz.751 Urzedy naczelnych organow wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sqdownictwa

plan

-

66 868,00 zt

wykonanie

-

49 669,74 zt

tj.

74,28 %

rozdz, 75101 Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa
plan

-

3167,00 zl

wykonanie

-

1217,88 zl

tj.

38,46 %

Srodki wydatkowano na realizacje zadah zleconych.

rozdz, 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan

-

63 701,00 zl

wykonanie

-

48 451,86 zl

tj.

76,06 %

Srodki wydatkowano na przygotowanie wyborow prezydenckich na terenie Miasta Zlotoryja
(zadanie zlecone).

Dz. 752 Obrona narodowa

plan

-

300,00 zt

wykonanie

-

0,00 zt

0,00 %

tj.

rozdz. 75212 Pozostale wydatki obronne
plan

wykonanie

-

300,00 zl

-

0,00 zl
0,00%

tj.

Dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa.
plan

-

221 815,24 zt
29

wykonanie

-

138 631,13 zt

tj.

62,50 %

rozdz. 75412 Ochotnicze straze pozarne

plan

-

90 000,00 zl

wykonanie

-

41104,00 zl
45,67%

tj.

Srodki wydatkowano w formie dotacji dla Ochotniczej Strazy Pozarnej i na ubezpieczenie.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan

-

6 815,24 zl

wykonanie

-

1415,14 zl

tj.

20,14 %

Srodki wydatkowano na zakup energii oraz na przeglady sprz^tu, zakup materialow
rozdz. 75495 Pozostala dzialalnosc

plan

-

125 000,00 zl

wykonanie

-

96111,99 zl

tj.

76,89 %

W trakcie realizacjijest rozbudowa Monitoringu Miejskiego.

Dz. 757 Obsluga dtugu publicznego

plan

-

850 000,00 zt

wykonanie

-

353 437,02 zt

tj.

41,58%

rozdz. 75702 Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu
terytorialnego

plan

-

850 000,00 zl

wykonanie

-

353 437,02 zl

tj.

41,58 %
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Srodki wydatkowano na splate odsetek od zaci^gnietych kredytow i pozyczek.
Dz. 758 Rozne rozliczenia

plan

-

430 000,00 zt

wykonanie

-

(-) 1 755,06 zt
(-) 0,41 %

tj.

rozdz, 75815 Wplywy do wyjasnienia
plan

-

0,00 zl

wykonanie

—

(-) 1 755,06 zl
(-) 0,41%

tj.

Mylne wplywy zostaly rozliczone w m-cu lipcu br.
rozdz. 75818 Rezerwy ogolne i celowe
plan

-

wykonanie

-

430 000,00 zl
0,00 zl
0,00%

tb

Dz. 801 Oswiata i wychowanie
plan

- 16 890 844,54 zt

wykonanie

- 8 134 741,72 zl

tj.

48,16 %

w tym:

- wydatki dla szkol podstawowych

plan

- 11 204 878,90 zl

wykonanie

-

5 511 207,39 zl

- wydatki dla oddzialow przedszkolnych przy szkolach podstawowych
plan

- 533 390,00 zl

wykonanie

- 316 124,47 zl

- wydatki dla przedszkoli

plan

wykonanie

- 4 422 589,00 zl

- 2 228 720,39 zl
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w tym: srodki dlaprzedszkoli niepublicznych
plan

- 1 375 00,00 zl

wykonanie

- 992 341,90 zl

- realizacja zadan wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy

52 588,00

plan

0,01

wykonanie
dzialalnosc

- 677 398,64 zl

plan
-

wykonanie

78 689,47 zl

w tym: wydatki inwestycyjne

plan

- 0,00 zl

wykonanie

- 0,00 zl

rozdz, 80101 Szkoly podstawowe

plan

-

11 204 878,90 zl

wykonanie

5 511 207,39 zl

tj. 49,19%

Szkoly podstawowe ( SP 1 i SP 3 ) w I polroczu 2020 roku wydaly 49,20 % planowanych
srodkow budzetowych

plan

-11 200 878,90 zl

wykonanie -

5 510 784,23 zl

tj. 49,20 %

Wykonanie w poszczegolnych placowkach przedstawia sie nastepuj^co:
Szkola

Plan

Wykonanie
2 428 100,57

%

50,15

Szkola Podstawowa Nr 1

4 842 343,70

Szkola Podstawowa Nr 3

6 233 535,20

2 957 847,92

47,45

11 075 878,90

5 385 948,49

48,62

Razem:

w tym

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydatkowano w okresie
sprawozdawczym w :
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Plan

Wykonanie

%

Szkola Podstawowa Nr 1

4 104 290,00

2 150 499,25

52,40

Szkola Podstawowa Nr 3

5 200 605,00

2 557 484,78

49,18

9 304 895,00

4 707 984,03

50,60

Szkola

Razem:

Wymienione szkoly wydaly srodki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzen, energie
elektryczn^, energie ciepln^, oraz biezace wydatki rzeczowe, w tym: zakup niezbednych
materialow i wyposazenia, pomocy naukowych i uslug. W ramach wydatkowanych srodkow
zakupiono materialy dotycz^ce pandemii COVID-19 srodki czystosci, srodki do dezynfekcji
rak, powierzchni, poreczy, klamek, maseczki, przylbice, dozowniki itp.

Ponadto, zakupiono niezbedne materialy biurowe, wykladzine PCV, artykury potrzebne do
remontu tj.m.in. farby, grunt, silikon, zakupiono artykury elektryczne (oswietleniowe),
wyposazenie (blaty do lawek). Wramach uslug remontowych srodki wydatkowano na remont
pomieszczenia do przechowywania mleka i owocow w SP1, natomiast w SP 3 na wymiane
stolarki okiennej, naprawe^ instalacji oswietleniowej, naprawe instalacji wodoci^gowej. Srodki
wydatkowano rowniez na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptacje pomieszczeh
nagabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej nr 3 w Zlotoryi.
Wydatkowano srodki na transport uczniow SP1 i SP3 na zawody sportowe i konkursy.
Uczniom z SP1 i SP 3 wyplacane byry comiesi^czne stypendia naukowe oraz sportowe w
lacznej kwocie 14 280,00 zl.

W ramach pozyskanego dofmansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Os I Powszechny dost^p do szybkiego internetu, Dziaianie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych roznic w mozliwosci dost^pu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowosciach ZDALNA SZKOLA,

1. Projekt pn. „Zdalna szkola - zakup sprzeta dla szkol podstawowych w Zlotoryi"
plan:
wykonanie:

70 000,00 zl
69 996,00 zl

Wramach niniejszego projektu zostal zlozony wniosek i Gmina Miejska Zlotoryja otrzymala
wsparcie w postaci grantu, dzieki ktoremu zakupiono sprzet komputerowy niezb^dny do
prowadzenia zdalnego nauczania przez szkoly podczas pandemii COVID -19.
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Zakupiono 30 laptopow i przekazano do dwoch szkol podstawowych, tj. Szkoly Podstawowej
nr 1 (20 laptopow) oraz Szkofy Podstawowej nr 3 w Zlotoryi (10 laptopow). Niniejszy sprzet

przekazano poprzez umowy uzyczenie oraz upowazniono dyrektorow szkol do uzyczenia
laptopow potrzebuj^cym uczniom do realizacji przez nich zajec dotyczacych ksztalcenia na
odleglosc.

Projekt zostanie rozliczony III kwartale 2020 roku.

2. Projekt pn. „Zdalna szkola +zakup sprzeta dla szkol podstawowych w Zlotoryi etap 2"

plan:

55 000,00 zl

wykonanie:

54 840,00 zl

W ramach niniejszego projektu zostal zlozony wniosek i Gmina Miejska Zlotoryja otrzymala
wsparcie w postaci grantu, dzieki ktoremu zakupiono sprzet komputerowy niezb^dny do
prowadzenia zdalnego nauczania przez szkoly podczas pandemii COVID -19.

Zakupiono 40 tabletow, ktore przekazano do dwoch szkol podstawowych, tj. Szkoly
Podstawowej nr 1 (24 tablety) oraz Szkoly Podstawowej nr 3 w Zlotoryi (16 tabletow).
Niniejszy sprzet przekazano poprzez umowy uzyczenie oraz upowazniono dyrektorow szkol

do uzyczenia tabletow potrzebuj^cym uczniom do realizacji przez nich zajec dotyczacych
ksztalcenia na odleglosc.

Projekt zostanie rozliczony VI kwartale 2020roku.
- Srodki z tytulu zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego
plan:
wykonanie:

4 000,00 zl
423,16 zl

Srodki w kwocie 423,16 zl zostaly wydatkowane z tytulu zwrotu kosztow wychowania

przedszkolnego dotycz^cego korekty zlozonej przez Gmin? Legnica rozhczenia rocznego za
2019 r. w ramach kosztow poniesionych na organizacje lekcji religii w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym przy Parafii Prawoslawnej Zmartwychwstania Pahskiego w Legnicy.
rozdz. 80103 Oddziaty przedszkolne przy szkolach podstawowych
plan:

533 390,00 zl

wykonanie:

316 124,47 zl

tj. 59,27 %
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Szkoly podstawowe na prowadzenie oddzialow przedszkolnych w I polroczu 2020 roku
wydatkowaly 59,27 % planowanych srodkow.

Wykonanie wposzczegolnych placowkach przedstawia si? nastepuj^co:
Szkola

Plan

Wykonanie

%

Szkola Podstawowa nr 1

186 769,00

104 626,99

56,02

Szkola Podstawowa nr 3

346 621,00

211 497,48

61,02

533 390,00

316 124,47

59,27

Razem

Wymienione szkoly wydaly srodki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w
wysokosci 295 495,49 zl.
Zestawienie przedstawia sie nastepujaa):

Szkola

Plan

Wykonanie

%

Szkola Podstawowa nr 1

177 376,00

98 868,01

55,74

Szkola Podstawowa na 3

319 271,00

196 627,48

61,59

Razem

496 647,00

295 495,49

59,50

Wszkolach, w ktorych funkcjonowafy oddzialy przedszkolne dokonano zakupu niezbednych
materialow i wyposazenia do tych oddzialow, oraz zakupu niezbednych uslug. Miedzy innymi
w SP 1 zakupiono skrzynki na zabawki.
rozdz. 80104 Przedszkola
4 422 589,00 zl

plan:

wykonanie:

2 228 720,39 zl

tj. 50,40 %

Przedszkola Miejskie (PI, P2) w I polroczu 2020 roku wydatkowaly 50,40 %planowanych
srodkow budzetowych.

Wykonanie wposzczegolnych placowkach przedstawia si? nastepuj^co:
Przedszkole

Plan

Wykonanie

%

Przedszkole Miejskie nr 1

1 074 350,04

425 273,36

39,59

Przedszkole Miejskie nr 2

1 940 038,96

810 947,21

41,80

3 014 389,00

1 236 220,57

41,01

Razem
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w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydatkowano w okresie
sprawozdawczym w :
Przedszkole

Plan

Wykonanie

%

Przedszkole Miejskie nr 1

870 700,04

362 825,05

41,67

Przedszkole Miejskie nr 2

1 646 988,96

713 086,54

43,30

2 517 689,00

1075 911,59

42,74

Razem

Przedszkola m.in. wydaly srodki na niezbedne wydatki rzeczowe:
- na zakup materialow i wyposazenia wydano w :
PI-5 180,22 zl,

P2-

4 923,88 zl,

- na zakup pomocy dydaktycznych wydano w :
PI-

0,00 zl,

P2-

296,28 zl,

- na zakup uslug remontowych wydano w:
PI-3 846,50 zl,

P2-

337,27 zl,

- na wydatki i zakupy inwestycyjne wydano w:
PI-

0,00 zl,

P2-

0,00 zl,

W ramach remontow oraz wydatkow i zakupow inwestycyjnych w PM nr 1 m.in. wykonano

konserwacje kotlowni oraz konserwacje dzwigu, wykonano biezace remonty i naprawy,
natomiast w PM nr 2 wykonano biezace remonty.

Srodki przekazane dla Gminy Zlotoryja, Gminy Legnica, Gminy Zagrodno i Gminy

Pielgrzymka za pobyt dzieci z Miasta Zlotoryja w przedszkolach i punktach przedszkolnych w
tych gminach:

plan :
wykonanie:

33 200,00 zl
157,92 zl

W budzecie wydatkowano takze srodki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych

prowadzonych na terenie miasta Zlotoryja tj.: Niepublicznego Przedszkola Montessori
„Kangurek",

Niepublicznego

Przedszkola

Jezykowego

„Michalek",

Przedszkola

Niepublicznego im. Misia Uszatka, Niepublicznego Przedszkola „Pepek Swiata" oraz
Niepublicznego Przedszkola „POZYTYWKA" z kreatywn^ sal<| zabaw.
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plan:

1 375 000,00 zl

wykonanie:

992 341,90 zl

rozdz. 80150 Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogolnoksztalc^cych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach
artystycznych.

plan:

52 588,00 zl

wykonanie:

tj.

0,00 zl

0%

Szkola Podstawowa nr 1 w I polroczu 2020 roku nie wydala srodkow w ramach w/w
klasyfikacji budzetowej.
Wykonanie przedstawia sie nastepuj^co:
Plan

Wykonanie

%

52 588,00

0,00

0

Szkola
Szkola Podstawowa Nr 1

w tym:

-

na

wynagrodzenia

pochodne

od

wynagrodzen

wydatkowano

w okresie

sprawozdawczym w :
Plan

Wykonanie

%

35 000,00

0,00

0

Szkola
Szkola Podstawowa Nr 1

W ramach zabezpieczonych srodkow w na realizacja zadah wymagajacych stosowania

specjalnej organizacji nauki

i metod pracy nie w SP nr 1 w I polroczu 2020 r. nie

wydatkowano srodkow finansowych.

rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc

plan:

wykonanie:

677 398,64 zl
78 689,47 zl

tj. 11,62%

Srodki wydatkowano m.in. na zwrot kosztow dowozu uczniow niepelnosprawnych z
terenu miasta Zlotoryja do Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 12 przy ZPS w Legnicy,
Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w ZPS w Legnicy, Specjalnego Osrodka Szkolno37

Wychowawczego w Zlotoryi, Niepublicznej Szkoly Podstawowej „Dar Losu" oraz w Legnicy,
zakupiono nagrody w ramach przyznanej Nagrody Burmistrza dla najlepszego absolwenta
(sztabki zlota, ksi^zki), oraz zakupiono kwiaty dla dyrektorow szkol podstawowych na

zakohczenie roku szkolnego.
Projekt pn. „Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Zlotoryi"
plan:

14 312,30 zl

wykonanie:

14 312,30 zl

Projekt zostal zrealizowany i zakohczony 31.12.2019 r. W I polroczu 2020 r. zwrocono
niewykorzystan^ dotacje.
Projekt pn. „Poznaj- Zrozum- Zapamietaj. Programy rozwojowe dla szkol w Zlotoryi"
plan:
wykonanie:

631 286,34 zl
60 072,48 zl

Projekt pn. „Poznaj- Zrozum- Zapamietaj. Programy rozwojowe dla szkol w Zlotoryi"
w ramach RPO WD na lata 2014-2020 jest realizowany od 2019 roku w partnerstwie z

Fundacj^ Rozwoju Obywatelskiego we Wroclawiu, ktora jest liderem projektu. W ramach
realizacji projektu realizowane s$ zajecia dodatkowe dla uczniow ze Szkoly Podstawowej nr 1
i Szkoly Podstawowej nr 3 w Zlotoryi z nastepuj^cych przedmiotow: j. polski, matematyka,
geografia, historia, j. angielski, flzyka,

chemia. Prowadzone beda^ rowniez zajecia

dydaktyczno- wyrownawcze oraz kola zainteresowah dla uczniow. W ramach projektu
przewidziane s$ rowniez wyjazdowe warsztaty naukowe dla uczniow min. w: Lesnym Banku
Genow Kostrzyca, Hydropolis, na Uniwersytecie Wroclawskim, Sudeckiej Zagrodzie
Edukacyjnej, Ogrodzie Zoologicznym we Wroclawiu, oraz warsztaty dla uczniow z robotykiKlub Malego Inzyniera.

Projekt obejmuje rowniez zakup niezb^dnego wyposazenia dla szkol min. zestawy eduball,
rzutniki, tablety oraz udzial nauczycieli w szkoleniach i kursach podnosz^cych kwalifikacje.
W I polroczu 2020 roku zajecia w ramach projektu byly realizowane do momentu zawieszenia
zajec w zwi^zku z COVID-19, tj. w okresie styczeh - marzec 2020 r. W tym okresie
zrealizowano 129 godzin zajec dodatkowych dla uczniow w Szkole Podstawowej nr 1, oraz

859 godzin zajec dodatkowych dla uczniow w Szkole Podstawowej nr 3 w Zlotoryi.
W ramach projektu zostal takze wybrany Wykonawca na prowadzenie zajec w Szkole
Podstawowej nr 3 w Zlotoryi dla uczniow bior^cych udzial w Projekcie w ramach kola
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zainteresowan: Programowanie i robotyka, jednak w zwiazku z COVID-19 nie doszlo do
realizacji tych zajec.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 31.12.2020 r.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan

-

553 230,09 zt

wykonanie

-

157 616,22 zt
28,49 %

tj-

rozdz, 85111 Szpitale ogolne
plan

-

10 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0,00%

Realizacja w II polroczu br.
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan

-

29 500,00 zl

wykonanie -

5 000,00 zl

tj.

16,95 %

Srodki wydatkowano na programy profilaktyczne dla

uczniow".

rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi

plan

-

wykonanie

-

370 500,00 zl

101 922,84 zl
27,51 %

&

Srodki wydatkowano na akcje promuj^ce zdrowy styl zycia, profilaktyk^, terapia^ w tym
miedzy innymi:
•

dotacje celowe na:

- swietlica socjoterapeutyczna w Zlotoryi

23 800,00 zl

- wypoczynek dzieci i mtodziezy pol^czony
z profilaktyk^ przeciwalkoholow^
♦

-

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji -

•

programy profilaktyczne / warsztaty dla uczniow

•

grupy wsparcia i pomoc terapeutyczna dla uzaleznionych

3 000,00 zl

500,00 zl
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i doznaj^cych przemocy w rodzinie

-

•

szkolenie pelnomocnika ds. uzaleznieh

•

wynagrodzenie czlonkow komisji i obsluga komisji

47 374,00 zl
9 200,00 zl

-

12 538,10 zl

Dz. 852 Pomoc spoteczna
plan

-

5 672104,20 zt

wykonanie

-

2 607 484,96 zt

tj.

45,97 %

W tym z dotacji celowych z budzetu pahstwa na zadania zlecone
plan

-

729 819,00 zl

wykonanie

-

333 393,48 zl

tj.

45,68 %

W zakresie opieki spolecznej dotacje celowe z budzetu pahstwa na zadania wlasne
plan

-

1 757 053,20 zl

wykonanie

-

838 420,89 zl

tj.

48,51 %

itak:

rozdz, 85202 Domy pomocy spolecznej
plan

-

290 000,00 zl

wykonanie

-

133 888,38 zl

tj.

46,17%

W domu pomocy spolecznej przebywa 7 osob, za ktorych pobyt gmina ponosi czesciow^
odplatnosc.
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie

plan

-

4 000,00 zl

wykonanie

-

887,59 zl

tj.

22,19 %

Srodki wydatkowano na funkcjonowanie Zespolu Interdyscyplinamego. W br. do zespolu
Interdyscyplinamego

wplynelo

32

Niebieskich

Kart.

W

stosunku

do

108

rodzin

kontynuowano wdrozenie procedury Niebieskiej Karty wdrozonej w 2018 i 2019 r. w 24

rodzinach. Ogolem procedure Niebieskiej Karty objexych jest 65 rodzin.
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rozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spolecznej
plan

-

46 500,00 zl

wykonanie -

20 539,75 zl

tj-

44,17%

Srodki wydatkowano na oplacenie skladek ubezpieczenia zdrowotnego za 79 osob

pobieraj^cych zasilek staly, ktore dodatkowo do ubezpieczenia zglosily 4 czlonkow swoich
rodzin.

rozdz, 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan

-

586 200,00 zl

wykonanie -

274 895,41 zl

tj.

46,89 %

Srodki wydatkowano na:

1) zasilki celowe, zasilki celowe specjalne i w naturze udzielone 158 rodzinom na kwote
47 866,13 zl

a) na oplacenie posilkow z dowozem do miejsc zamieszkania dla

53

osob na kwot$

24 766,76 zl.

b) na oplacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych, noclegowni i domu samotnej matki dla
20 osob wydano kwote 7 448,35 zl

c) oplacenie kosztow pogrzebu - 550,00 zl

2) zasilki okresowe udzielone 162 rodzinom na kwot$ 227 029,34 zl

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan

-

856 000,00 zl

wykonanie -

229 098,37 zl

tj.

26,76 %

W okresie sprawozdawczym wyplacono 1002 dodatki mieszkaniowe z tego uzytkownikom
mieszkah:

a) komunalnych -

na kwote 160 941,55 zl

b) pozostalych - na kwote 68 156,82 zl

41

rozdz, 85216 Zasilki stale

plan

-

480 000,00 zl

wykonanie -

272 128,57zl

tj.

56,69 %

Zasilki stale wyplacano dla 94 osob samotnie gospodarujaxych oraz 7 osob pozostajacych w
rodzinie. Wyplacono 523 swiadczenia.

rozdz. 85219 Osrodki pomocy spolecznej
plan

-

1819 416,00 zl

wykonanie -

979 104,23 zl

tj.

53,81 %

Srodki wydatkowano na biezace utrzymanie Osrodka Pomocy Spolecznej w tym na place i
pochodne od plac, fundusz swiadczen socjalnych, ustugi, energie^ oraz na wydatki Klubu
Seniora, funkcjonujacego przy Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej.

rozdz, 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki

interwencji kryzysowej
plan

-

38 000,00 zl

wykonanie -

171,32 zl

tj.

0,45 %

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki na

koszty utrzymania mieszkania

chronionego (energia elektryczna).

rozdz, 85228 Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze
plan

-

512 772,00 zl

wykonanie -

269 076,54 zl

tj.

52,47 %

Srodki wydatkowano na place i pochodne od plac oraz na wydatki rzeczowe zwiazane ze
swiadczeniem uslug opiekuhczych. Pomocy w formie uslug opiekuhczych objeto 53 osoby.
Opiekunki w srodowiskach wypracowaly 3 942 godziny.
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rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dozywiania
plan

-

210100,00 zl

wykonanie -

78 714,51 zl

tj.

37,46 %

Srodki wydatkowano miedzy innymi na wieloletni program Pomoc pahstwa w zakresie
dozywiania w kwocie 78 714,51 zl.

W okresie od stycznia do czerwca br. objetych zostalo programem 226 osob w tym:
- dzieci do 7 roku zycia - 19 osob;

- uczniowie do czasu ukohczenia szkoly ponadgimnazjalnej - 54 osoby;
- pozostale osoby otrzymuj^ce pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy spolecznej - 120
w tym: dla 10 osob niepelnosprawnych dowozono posilki do miejsca zamieszkania, jedna
osoba korzystala z posilku w schronisku dla bezdomnych mezczyzn w Borkowie.
W ramach programu 33 osoby otrzymalo zasilek celowy na zakup zywnosci na kwote
8 420,00 zl

Na transport posilkow do miejsca zamieszkania wydano kwote 3 003,19 zl

rozdz, 85295 Pozostala dzialalnosc

plan

-

98 321,20 zl

wykonanie -

15 586,55 zl

tj.

15,85 %

W Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej prowadzone s$ prace spoleczno-uzyteczne, na ktore
wydano w I polroczu br 5 964,00 zl.
W/w prace wykonuje 5 osob, ktore zostaly skierowane przez Powiatowy Urz^d Pracy.

Na transport posilkow dla 53 osob uprawnionych do miejsca zamieszkania wydano kwot$
9 622,25 zl. W zwiazku z epidemic Covid-19 program rz^dowy „Klub Senior+" byl
wstrzymany. Dzialalnosc wznowiono od czerwca 2020 r. i bedzie kontynuowany w II
polroczu br.
Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej

plan

729 819,00 zl

wykonanie -

333 393,38 zl

tj.

45,68 %
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rozdz, 85203 Osrodki wsparcia
plan

-

630 900,00 zl

wykonanie -

250 014,45 zl

tj.

39,63 %

Srodki te s$ wydatkami biez^cymi zwi^zanymi z prowadzeniem rehabilitacji spolecznej
w

celu

rozwijania

umiej^tnosci

samodzielnego

zycia,

podnoszenia

poziomu

zdolnosci zyciowej, sprawnosci psychofizycznej i przygotowanie do funkcjonowania
w spoleczehstwie. Pomocy objetych jest 30 pelnoletnich osob z zaburzeniami psychicznymi.
rozdz, 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan

-

6 100,00 zl

wykonanie -

5 313,23 zl
87,10 %

tj

Srodki wydatkowano na wyptacenie dodatku energetycznego dla 137 osob tj. 74 gospodarstw
domowych.

rozdz. 85228 Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze
plan

-

92 819,00 zl

wykonanie -

78 065,80 zl

tj.

84,11 %

Srodki zostaly wydatkowane na place i pochodne od plac oraz na wydatki rzeczowe zwiazane
ze

swiadczeniem

specjalistycznych

uslug

opiekuhczych

dla

osob

z

zaburzeniami

psychicznymi. Swiadczone s$ w miejscu zamieszkania. Pomocy objetych jest 9 osob. W
I polroczu 2020 r. wypracowano 1682 godziny.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan

- 552 400,00 zl

wykonanie - 224 176,01 zl

tj. 40,58 %

w tym:
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rozdz. 85401 Swietlice szkolne

plan

-

460 000,00 zl

wykonanie -

216 867,97 zl

tj. 47,15%

Ponizsze zestawienie ilustruje wykonanie budzetu w poszczegolnych szkolach:
Plan

Wykonanie

%

Szkola Podstawowa Nr 1

119 050,00

65 433,33

54,97

Szkola Podstawowa Nr 3

340 950,00

151 434,64

44,42

Szkola

Razem:

460 000,00

47,15

216 867,97

Srodki byly przeznaczone i wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen,
wykonanie przedstawia si$ nastepuj^co:
Szkola

Plan

%

Wykonanie

Szkola Podstawowa Nr 1

109 559,00

63 044,33

57,55

Szkola Podstawowa Nr 3

324 370,00

141 584,64

43,65

Razem:

433 929,00

204 628,97

47,16

Srodki finansowe zostaty przeznaczone na niezbedne wydatki rzeczowe (min. zakup
materialow i wyposazenia oraz ksiazek i pomocy naukowych).

Swietlice SPl i SP3 prowadzily nadzor nad wydawanymi posiikami (obiadami). Posilki w
zasadniczej czesci dotyczyty dzieci z ubozszych rodzin.

W I polowie 2020 roku MOPS zrefundowal posilki dla uczniow od stycznia 2020 do czerwca
2020 r. w ilosci:

l.p.

Nazwa szkoly /przedszkola

Liczba

dozywianych
dzieci/ uczniow
1.

2.
3.

Szkola Podstawowa nr 1 w Zlotoryi wraz z oddzialem
przedszkolnym
Szkola Podstawowa nr 3 w Zlotoryi
Zespol Szkol Zawodowych

37

2
0
45

4.

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy

12

5.

Niepubliczne Przedszkole „POZYTYWKA"
Niepubliczne Przedszkole Jezykowe „Michalek"
Przedszkole Miejskie nr 1 w Zlotoryi
Przedszkole Miejskie nr 2 w Zlotoryi
Zlobek Miejski w Zlotoryi
Niepubliczne Przedszkole i Zlobek „P$pek Swiata"

0

6.
7.
8.
9.
10.

5
8
5
0
1

RAZEM
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Dzieci, ktore decyzja^ administracyjn^ miaty przyznane posilki w szkole i przedszkolu od
stycznia do czerwca 2020 r. w okresie zawieszenia pracy placowek oswiatowych w zwiazku z
COVID-19, nie korzystaty z tej formy wsparcia.

rozdz, 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej, a
takze szkolenia mlodziezy
plan

-

60 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0%

Pod koniec okresu sprawozdawczego , tj. w dniu 22.06.2020 r. zostal ogloszony otwarty
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 2020 roku. Konkurs ma na celu

wytonienie i wsparcie ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miejskiej Zlotoryja w

zakresie: "Letni wypoczynek dzieci i mlodziezy: Organizacja wypoczynku dla dzieci i
mlodziezy w okresie wakacji"- polkolonie. Termin skladania ofert w ramach zadania - do 13
lipca 2020 roku.
W okresie I polrocza 2020 r. konkurs na letni wypoczynek nie zostal rozstrzygniety.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow

plan
wykonanie

- 32 400,00 zl
-7 308,04 zl

tj.

22,56%

Powyzsze srodki zostaly wydatkowane na pomoc materialna^ o charakterze socjalnym dla: 15
dzieci w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie swiadczen pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow w ramach zadania pn. „Wyplata stypendiow
i zasilkow szkolnych" w 2020roku.
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Dz. 855 Rodzina

plan

-

20 595 657,04 zl

wykonanie

-

9 378 922,70 zl

tj.

-

45,54 %

rozdz. 85501 Swiadczenia wychowawcze
plan

-14 288 000,00 zl

wykonanie

- 6 316 319,75 zl
tj. 44,21 %

Wokresie sprawozdawczym swiadczenia wychowawcze zostaly wyplacone dla 1 398 rodzin

upowaznionych. Wyplacono 12 607 swiadczen na kwot§ 6 264 174,20 zl. Na obsluga swiadczen
wydano 52 145,55 zl.

rozdz. 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego
plan

-4148 000,00 zl

wykonanie

- 2 142 038,39 zl
tj. 51,64%

Na wyplat§ swiadczen rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot§ 1 559 757,46 zl
Wtym:

- wyplacono 2 669 zasilkow rodzinnych na kwot$ 299 620,31 zl
- wyplacono 1 064 dodatkow do zasilkow rodzinnych na kwot§ 110 620,51 zl
Na wyplat§ swiadczen opiekuhczych wydatkowano kwot§ 1 123516,64 zl
Wtym:

- zasilki piel^gnacyjne w ilosci 2 774 swiadczen na kwot$ 595 770,64 zl

- swiadczenia piel^gnacyjne w ilosci 283 swiadczen na kwot$ 515 506,00 zl
- specjalny zasilek opiekuhczy w ilosci 20 swiadczen na kwot$ 12 240,00 zl
W okresie sprawozdawczym wyplacono jednorazow^zapomog§ z tytulu urodzenia dziecka dla 26

osob na kwot§ 26 000,00 zl.
Zasilki dla 62 opiekunow wyplacono w kwocie 38 440,00 zl.
Swiadczenia rodzicielskie wyplacono w wysokosci 117 437,00 zl dla 148 swiadczeniobiorcow.

Oplacono skladki na ubezpieczenie spoleczne na l^czn^kwot§ 68 454,65 zl

Wpierwszym polroczu br. wyplacono swiadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwot$ 307 424,16 zl
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dla 813 osob uprawnionych do swiadczen z funduszu alimentacyjnego.
Liczba dluznikow alimentacyjnych to 133 osob. Wstosunku do tych dluznikow prowadzone jest
post^powanie egzekucyjne.
Koszty obslugi w/w swiadczen to kwota 50 525,12 zl
rozdz. 85503 Karta duzej rodziny
plan

-128,00 zl

wykonanie

- 0,00 zl
tj. 0,00 %

srodki b^d^ wydatkowane w II polroczu br.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
plan

- 438 000,00 zl

wykonanie

- 600,00 zl
tj. 0,14%

srodki sa^ planowane na projekt „Dobry start". Wydatki w II polowie br.

rozdz. 85513 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore

swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierajqce zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow
plan

-12 800,00 zt

wykonanie

-11 047,28 zl
tj. 86,31 %

srodki wydatkowano na oplacenie skladek dla 16 osob.
SRODKI WtASNE NA ZADANIA ZLECONE

rozdz. 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
plan

- 65 000,00 zl

wykonanie

- 43 098,89 zl
tj. 66,31%

srodki wydatkowano na obsluga swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz post^powania wobec
dluznikow alimentacyjnych.
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ZADANIA WLASNE

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
plan

-100 052,28 zl

wykonanie

-51 831,16 zl
tj. 51,80%

srodki wydatkowano na zatrudnienie specjalisty pracy z rodziny i asystentow rodziny. Pomocy
asystenta rodziny objetych jest 20 rodzin, w ktorych jest l^cznie 50 dzieci.
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie ziobkow

Zlobek Miejski wZlotoryi wydatkowal w Ipolroczu 2020 roku 54,29 % planowanych srodkow
finansowych.
plan

1 263 729,04 zl

wykonanie

685 991 ,75 zl

tj. 54,29 %

w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydano:
plan

-963 224,20 zl

wykonanie

- 540 854,98 zl

tj. 56,15 %

Srodki wwysokosci 540 854,98 zl zostaly wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen
pracownikow ZIobka. Zlobek wydal takze srodki na niezb^dne wydatki rzeczowe, uslugi, zakup
materialow idoposazenia, konserwacje idozor techniczny dzwigu.
W ramach realizacji projektu pn. „Nowe miejsca dla Maluchow w Zlotoryi" dofinansowanego z RPO WD

na lata 2014-2020 finansowane jest comiesi§czne wynagrodzenie dla dwoch opiekunek oraz biezace
wydatki zwiazane z funkcjonowaniem zlobka.
Planowana data zakohczenia projektu: 31.08.2020 r.

Koszt utrzymania 1 dziecka w ZIobku Miejskim w I polowie 2020 roku wyniosi - 1.704,86 zl i wzrosi w

zwiazku z pandemia Covid-19. Do zlobka zakupiono srodki dezynfekcyjne i ochronne, zabezpieczaj^ce
pomieszczenia przed wirusem, ktore umozliwily bezpieczne ucz^szczanie dzieci do placowki.

rozdz. 85508 Rodziny zast$pcze
plan

279 947,72 z*

wykonanie

127 995,48 zl

tj. 45,72 %
49

srodki wydatkowano na 26 dzieci przebywaj^ce w rodzinach zastepczych i w placowkach opiekunczowychowawczych.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
plan

-

16 682154,00 zl

wykonanie

-

3 534 419,98 zl

tj.

-

21,19%

rozdz, 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod
plan
410 700,00 zl
wykonanie -

62 165,72 zl

tj.

15,14 %

w tym :

wydatki biezace
plan

-

135 700,00 zl

wykonanie

-

62 165,72 zl
45,81 %

tj.

Srodki wydatkowano na konserwacje kanalizacji burzowej.
wydatki majatkowe
plan

-

275 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0,00 %

-

W trakcie realizowane s^ zadania inwestycyjne. Rozliczenie w II polowie br.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
plan

-

4 065 000,00 zl

wykonanie -

1 904 545,72 zl

tj.

46,85 %
w tym :

wydatki biezace :

plan :

3 969 000,00 zl

wykonanie :

1 904 545,75 zl

tj.

47,99 %

Srodki wydatkowano na:
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- transport i odbior odpadow komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow
Komunalnych w Legnicy - 7 230,87 zl;

-

transport

i

niezamieszkarych

odbior

odpadow

polozonych

w

komunalnych
granicach

z

nieruchomosci

administracyjnych

zamieszkalych

Miasta

Zlotoryja

i
-

556 018,13 zl;

- odbior i zagospodarowanie odpadow selektywnie gromadzonych z terenu Miasta Zlotoryja 36 704,88 zl;

- transport i odbior odpadow komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetworstwa Odpadow
Komunalnych w Lubawce - 1 058 801,96 zl
- odbior i zagospodarowanie odpadow budowlanych, gruzu oraz transport - 28 679,30 zl
- odbior i transport przeterminowanych lekow - 513,63 zl;
- odbior i transport odpadow wielkogabarytowych - 31 031,52 zl;
- aktualizacja oprogramowania - 1 597,50 zl;

- obsluga Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) - 27 471,90 zl

wydatki majatkowe :
plan

-

96 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0,00 %

Realizacja w II polroczu br.
rozdz. 90003 Oczyszczanie niiast i wsi

plan

-

1070 000,00 zl

wykonanie -

405 425,11 zl

tj.

37,89 %

Powyzsza kwota zostala wydatkowana na sprzatenie miasta przez Rejonowe Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. zwiazane z utrzymaniem czystosci ulic i chodnikow, placow porzadku
na zapleczach i podworkach przylegrych do budynkow oraz w okresie zimowym usuwaniem
gololedzi i sliskosci, odsniezaniem, posypywaniem chodnikow. Nizsze wydatki spowodowane
S3 lagodniejsz^ zima^ w I polowie roku
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan

-

748 000,00 zl

wykonanie -

331 317,59 zl
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tj.

44,29 %

Powyzsza kwota zostala wydatkowana miedzy innymi na biezaca^ pielegnacje terenow zieleni

miejskiej, wykonanej przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Zlotoryi.
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan

-

200 000,00 zl

wykonanie -

9 225,00 zl

tj.

4,61 %

zadanie w trakcie realizacji
rozdz. 90015 Oswietlenie ulic, placow i drog

plan

-

1353 300,00 zl

wykonanie -

472 462,38 zl

tj.

34,91 %
wtym :

- wydatki biezace :

plan

-

1 201 300,00 zl

Wykonanie

-

tj. -

472 462,38 zl
39,33 %

Srodki wydatkowano na uslugi oswietleniowe i eksploatacje oswietlenia, konserwacje w

wysokosci 179 994,58 zl oraz zakupiono energie elektryczn^ na kwote 285 616,70 zl.
- wydatki majatkowe

plan

-

152 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0,00 %

-

Zadania bed$ realizowane w II polroczu br.
rozdz. 90026 Pozostala dzialalnosc z gospodarka^ odpadami
plan

-

5 000,00 zl

wykonanie -

0,00 zl

tj.

0,00 %

Realizacja w II polowie br.
rozdz. 90095 Pozostala dzialalnosc

plan

-

8 830 154,00 zl
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wykonanie tj.

349 278,43 zl
3,96 %

z tego: wydatki na ochrone srodowiska i gospodarke wodn^:
plan

-

630 000,00 zl

wykonanie -

291 278,43 zl

tj.

46,23 %

Srodki biezace wydatkowano m.in. na:

-

zakup srodkow czystosci do szaletu miejskiego oraz czesci i materialow do naprawy na
Targowisku Miejskim,

-

utrzymanie miejskich placow zabaw;

-

utrzymanie szaletow miejskich;

-

opieka nad zwierzetami w tym: wylapywanie bezpanskich psow i ich utrzymanie w
schroniskach dla bezdomnych zwierz^t, opieka weterynaryjna

-

ochrone srodowiska i gospodark^ wodna^

-

utrzymanie targowiska miejskiego.

-

wykonanie piecioletniego planu przegladu stanu technicznego urzadzeri zabawowych.
Wydatki majatkowe :

plan

-

8 200 154,00 zl

wykonanie -

58 000,00 zl

tj.

-

0,71 %

Srodki wydatkowano miedzy innymi na modernizacje ogrodzeh placow zabaw. W trakcie
realizacji jest projekt pn. Utworzenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej dla sektora MSP w
Zlotoryi „Budowa hali modulowej".
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan

-

2 490 908,61 zl

wykonanie

-

864 932,74 zl

tj.

34,72 %

rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
plan
wykonanie tj.

-

1330 000,00 zl
506 500,00 zl
38,08 %
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W okresie sprawozdawczym srodki wydatkowano dla ZOKiR Zlotoryja na utrzymanie
biezace tj. place i pochodne od plac, oplaty za gaz i energie elektryczn^, podatek od

nieruchomosci, wyposazenie, remonty, zakup uslug i materialow, na prowadzenie dzialalnosci
kulturalnej, wychowawczej. W zwiazku z pandemia Covid-19 wiele imprez kulturalnych sie
nie odbylo.
rozdz. 92116 Biblioteki

plan

-

633 000,00 zl

wykonanie -

306 500,00 zl

tj.

48,42 %

Srodki wydatkowano miedzy innymi dla Biblioteki Miejskiej na wydatki biezace: (place

i pochodne od plac, prenumerata czasopism), zakup materialow, gaz, energia, zakup
czasopism.

rozdz. 92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami

plan
wykonanie

-

100 000,00 zl

-

50 000,00 zl
50%

tj-

Srodki wydatkowano na dotacje dla parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia
Najswietszej Marii Panny w Zlotoryi na remont zabytkowego kosciola w wysokosci
25 000,00 zl (I transza) oraz Prowincji sw. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Zlotoryi 25 000,00 zl

rozdz. 92195 Pozostala dzialalnosc

plan

-

427 908,61 zl

wykonanie -

1 932,75 zl

tj.

0,45 %

Srodki wydatkowano miedzy innymi na:

- kwiaty skladane przez Burmistrza Miasta pod pomnikiem z okazji swiat narodowych oraz rocznic
hi storycznych
- plakaty i zaproszenia

- obchody „Narodowego Dnia Pamieci Zotnierzy Wykletych"

W okresie sprawozdawczym ze wzgledu na pandemie Covid-19 wiele imprez miejskich zostalo
54

odwolanych, ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancow, jak rowniez na zakazach ich
organizowania.

Dz. 926 Kultura fizyczna
plan

-

2 498 008,00 zl

wykonanie

-

668 443,11 zl

tj.

26,76 %

rozdz. 92601 Obiekty sportowe
plan

-

2 113 008,00 zl

wykonanie -

582 190,85

tj.

27,55 %

w tym:

- wydatki biezace
-

1461 000,00 zl

wykonanie -

570 505,85 zl

plan

tj.

39,05 %

Srodki biezace wydatkowano w Hali Sportowej miedzy innymi na place i pochodne od plac,
zakup energii cieplnej, zakup energii elektrycznej, materialow oraz uslug remontowych,
oplaty za gospodarowanie odpadami, oplaty za scieki, ubezpieczenia, utrzymanie kompleksu
sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" w Zlotoryi oraz na wydatki biezace zwiazane
z utrzymaniem Stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej wspolfmansowanych ze

srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz obiektu lekkoatletycznego przy ul.
Wiosennej w Zlotoryi. W ramach funduszy na odtworzenie projektu „Zespol Otwartych Stref
Sportowo - Rekreacyjnych w Zlotoryi srodki wydatkowano na przegl^dy, remonty urzadzeri,
placow zabaw, silowni.
i majatkowe
plan
wykonanie tj-

650 008,00 zl
11 685,00 zl
1,79%

Srodki wydatkowano na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Modernizacja budynku nad
Zalewem".
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rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan

-

385 000,00 zl

wykonanie -

86 262,26 zl

tj.

22,41 %

Srodki wydatkowano miedzy innymi w formie dotacji celowych dla klubow sportowych w
wysokosci 72 000,00 zl, oraz na zakup nagrod i pucharow.
Dotacji celowych udzielono nastepujacym klub$ sportowym:
- Klub Zeglarski „Reda"; - 6 000,00 zl

- Zlotoryjski Klub Sportowy „G6rnik"; - 8 000,00 zl
- ZTA „AURUM"; - 9 000,00 zl

- Sportowa Akademia Taekwondo - 8 500,00 zl

- Stowarzyszenie Sportowe Wyciskania Sztangi Lez^c „Wilkolak"; - 500,00 zl
- Zlotoryjskie Towarzystwo Tenisowe; - 15 000,00 zl
- Klub Strzelecki AGAT - 12 000,00 zl

- Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT - 12 000,00 zl

- Fundacja Rozwoju Czlowieka TROOD - 1000,00 zl

W okresie sprawozdawczym realizowany byl projekt „Umiem plywac" na ktory wydatkowano
kwote 4 259,76 zl. Na organizacji i wspolorganizacje imprez sportowych wydatkowano
kwote 9 807,00 zl. W okresie sprawozdawczym odbylo sie mniej imprez sportowych ze
wzgledu na pandemie Covid-19.
Rozchody

W okresie sprawozdawczym splacono kredyty i pozyczki zgodnie z harmonogramem splat
itak:

plan

-

1070 621,97 zl

wykonanie -

505 741,38 zl

tj.

47,24%

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina ma zobowiazania dlugoterminowe w wysokosci
22 618 610,47 zlz tytulu:

Zaciajmietych kredytow dlugoterminowych, pozyczek i wyemitowanych obligacji
w wysokosci 1 235 384,78 zl.
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Kredyty zaciajmieto w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Bank PKO S.A.

Pozyczki zaciajmieto w Wojewodzkim Banku Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej na kwote 1333 225,69 zl.

Obligacje wyemitowal wPKO Bank Polski S.A. na kwote 20 050 000,00 zl

Zadluzenie na koniec okresu sprawozdawczego z tytulu zaciajmietych pozyczek, kredytow i
obligacji wynosi 26,31 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystapily zobowiazania wymagalne.

Wydatki na ckologic i ochrony srodowiska za
1 potrocze 2020 r.
W I polroczu 2020 r. zgromadzono 4 839,78 zl.

Na cele zwiazane z ochrony srodowiska w okresie sprawozdawczym srodkow nie wydawano.
Realizacja w II polowie br.

Plan dochodow i wykonanie wydatkow
na ochrone srodowiska i gospodarka wodnij w I polroczu 2020 r.
Dzial

Rozdz.

Tresc

§

Kwota

DOCHODY
Plan
900

90019

0970

Wykonanie

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

8 700,00 zl

4 839,78 zl

Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z oplat
i kar za korzystanie ze srodowiska

8 700,00 zl

4 839,78 zl

Wplywy z roznych dochodow

8 700,00 zl

4 839,78 zl

2 000,00 zl

0,00 zl

2 700,00 zl

0,00 zl

OGOLEM DOCHODY
WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

900

Pozostala dzialalnosc

90095

2480

Dotacje przekazane na realizacja zadan biezqcych dla sektora
jinansow publicznych, w tym m.in.:
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzialania
edukacyjne: zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy,
heppening

4190

Nagrody o charakterze
wynagrodzen:

szczegolnym

niezaliczone

do

57

- edukacja ekologiczna -

nagrody

pieniezne w konkursach

ekologicznych
4210

Zakup materialow i wyposazenia m. in.:

3 000,00zl

0,00 zl

500,00 zl

0,00 zl

500,00 zl

0,00 zl

- nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprz^tanie Swiata;
- materiafy na akcje „Sprzatanie Swiata" (m.in. worki, rekawice itp.)
Zakup drzew i krzewow
4300

Zakup uslug pozostalych, w tym m.in.:
- warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej dla

mlodziezy szkolnej, badanie wody, maj^ce na celu ochrone w6d
4430

Rozne oplaty iprowizje, m.in.:
- oplaty z tytulu gospodarczego korzystania ze srodowiska
OGOLEM WYDATKI

8 700,00 zt

Plan dochodow za wydanie zezwolen na sprzedaz alkoholu i wykonanie wydatkow

przeznaczonych na przeciwdzialanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.
Dochody
Dz.

Rozdz.

Wyszczegolnienie

§

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich
poborem

756

Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody
jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie

75618

Plan

Wykonanie

400 000,00 zl

306 249,65 zl

400 000,00 zl

306 249,65 zl

400 000,00 zl

306 249,65 zl

ustaw
0480

Wplywy z oplatza zezwolenie na sprzedaz napojow
alkoholowych

Wydatki
Dz.

Rozdz.

Wyszczegolnienie

§
Ochrona zdrowia

851

Zwalczanie narkomanii

85153

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup uslug pozostalych

4410

Podroze sluzbowe krajowe

Plan

Wykonanie

400 000,00 zl

102 422,84 z*

29 500,00 zl

5 000,00 zl

1 000,00 zl

0,00 zl

10 900,00 zl

5 000,00 zl

200,00 zl

0,00 zl
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Wplaty od jednostek na pahstwowy fundusz celowy
6170

na finansowanie lub dofinansowanie zadah

15 000,00 zl

0,00 zl

370 500,00 zl

101 922,84 zl

10 000,00 zl

0,00 zl

100 000,00 zl

26 800,00 zl

65 000,00 zl

0,00 zl

2 600,00 zl

1 185,20 zl

200,00 zl

0,00 zl

inwestycyjnych
Przeciwdzialanie alkoholizmowi

85154

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biezace realizowane na podstawie porozumieh
(umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2800

Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek
zaiiczanych do sektora finansow publicznych

2830

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadah zleconych do realizacji
pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansow publicznych

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4120

Skladki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 000,00 zl

12 192,42 zl

4210

Zakup materialow i wyposazenia

10 500,00 zl

0,00 zl

4220

Zakup srodkow zywnosci

900,00 zl

0,00 zl

4300

Zakup uslug pozostalych

72 100,00 zl

13 480,00 zl

4390

Zakup uslug obejmuj^cych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

500,00 zl

0,00 zl

4610

Koszty post^powania sqdowego i prokuratorskiego

200,00 zl

0,00 zl

4700

Szkolenia pracownikow nieb^dqcych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

6 000,00 zl

0,00 zl

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

70 000,00 zl

48 265,22 zl

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

0,00 zl

0,00 zl
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Dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie
kosztow funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan ma 2020 r. i wykonanie za I polrocze 2020 r.

DOCHODY
Dz.

Rozdz.

Wyszczegolnienie

§

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi

90002

0490

Plan

Wykonanie

4 065 000,00 zl

1 937 996,61 zl

4 065 000,00 zl

1937 996,61 zl

4 065 000,00 zl

1 937 996,61 zl

4 065 000,00 zt

1904 545,75 zl

131 000,00 zl

51 000,12 zl

WYDATKI

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
90002

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

11 150,00 zl

9 565,75 zl

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

24 300,00 zl

11 348,04 zl

4120

Skladki na fundusz pracy

3 500,00 zl

1 656,41 zl

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00 zl

4 256,00 zl

4190

Nagrody konkursowe

1 500,00 zl

956,78 zl

4210

Zakup materialow i wyposazenia

94 116,22 zl

7 453,80 zl

4260

Zakupenergii

3 000,00 zl

932,59 zl

4300

Zakup uslug pozostalych

3 662 483,00 zl

1813 362,04 zl

4430

Rozne oplaty i skladki

800,00 zl

377,41 zl
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4440

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen
socjalnych

4610

Koszty post^powania s^dowego i prokuratorskiego

6050

6060

4 650,78 zl

3 489,00 zl

500,00 zl

147,81 zl

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

86 000,00 zl

0,00 zl

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

30 000,00 zl

0,00 zl

Wykaz jednostek budzetowych, ktore utworzyly rachunek dochodow wlasnych w I polowie 2020 r.

Sprawozdanie za 2020 rok.

1. Szkola Podstawowa nr 1 w Zlotoryi (dz. 801 rozdz. 80101)
2. Szkola Podstawowa nr 3 w Zlotoryi

(dz. 801 rozdz. 80101)

3. Przedszkole Miejskie nr 1 w Zlotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104)
4. Przedszkole Miejskie nr 2 w Zlotoryi (dz. 801. Rozdz. 80104)

Dochody
Wykonanie

Dzial

Rozdzial

Paragraf

801

80101

0690

4 500,00

0,00

0750

50 400,00

5 952,37

0830

51 000,00

7 968,00

0920

400,00

4,46

0960

8 000,00

509,40

0970

3 000,00

128,83

0670

297 700,00

69 816,00

0830

0,00

0,00

0920

800,00

21,87

0960

10 500,00

0,00

0970

0,00

0,00

426 300,00

84400,93

80104

801

Ogolem

Plan

Stan srodkow pienieinych na poczatek roku 2020
801

80101

0,00

0,00
61

0,00

0,00

801

80104

Dzial

Rozdzial

Paragraf

801

80101

4210

29 400,00

1 738,97

4240

15 900,00

0,00

4300

67 000,00

8 400,00

4430

4 000,00

0,00

4530

500,00

0,00

4480

500,00

131,50

2400

0,00

0,00

4210

25 500,00

0,00

4220

270 000,00

46 630,26

4240

9 000,00

0,00

4300

3 500,00

0,00

4530

1 000,00

0,00

2400

0,00

0,00

376 400,00

56 900,73

Wydatki

80104

801

Wykonanie

Plan

Ogolem

Stan srodkow pieni^znych poczatek okresu sprawozdawczego
801

80101

0,00

0,00

801

80104

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

W szkolach podstawowych srodki zostaly wydatkowane m.in. na wyzywienie uczniow, zakup materialow

iwyposazenia (ksiazki, nagrody, wiazanki, rolety), zakup uslug (odbior zuzytego sprzeju, wyzywienie uczniow).
W przedszkolach srodki zostaly wydatkowane na zakup materialow i wyposazenia, zakup srodkow czystosci,
zakup srodkow zywnosci.
BU

STR2 MIASTA

Robert Pawlowski
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Zalacznik Nr 2
do Zarzadzenia Nr 0050.166.2020
Burmistrza Miasta Zlotoryja
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania
planu finansowego
za I potrocze 2020 roku
Biblioteka Miejska w Zlotoryi

Zlotoryjski Osrodek Kultury
i Rekreacji w Zlotoryi
Rejonowa Przychodnia Zdrowia
w Zlotoryi

63

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBUCZNA
ul.zeromskiego 2.
tel.8783328
59-500 ZLOTORYJA
ICJ.CC0286373
EKD925120

Informacja o pr/cbicgu wykonania plana finansowego
/a I polrocze 202()roku
Miejskiej Biblioteki Public/ncj w Zlotoryi

Wyszczegolnienie
I. Przychody

1. Dotacje na dzialalnosc podstawowa

2. Dotacja inne niz dotacja podstawowa (celowa)
3. Innc przychody:
1) sprzedaz uslug reprografieznych. drukowanie

2) sprzedaz using kulturalnycli (imprez) i inne
3) darowizny pieniezne. dobrowolne wplat)
4) kar\ za przetrzymanie ksiazek. kaucje czylclnikow
5) dan ksia/zkowe i innc r/eczowe
()) ze sprzedaz) ksiay.ek "Kiermasz."
7) pozoslale (kart) bibL k^iazki wv zgub.. \\\n.pli .

Wykonanie

Plan

666 950,00

333 075,81

61 1 000,00

306 500.00

21 500,00

0.00

34 450,00

26 575,81

700.00

427.60

1000,00

0,00

2500,00

1299,90

4000.00

2431.60

500.00

147.00

750.00

714.00

25 00C

21 555.7 1

makul. odsetki bankowc. umorzenie skladek /.IS)

II. Koszty

1. Koszty operacyjne
1) amortyzacja:
- amortyzacja zbiorow biblioteeznych

- amortyzacja srodkow trwalych i wariosci niematerialnych
w tym amortyzacja nicstanowiqea kosztu pienieznego
2) zuzycie materialow:

666 950,00

285 890,58

666 950.00

285 890,58

10 350,00

4220,04

10 350.

4220,04

1 1 000.00

0,00

-1 1 000,00

10 064,00

4748,79

- zakup i prenumerata czasopism

4064.00

1056.89

- materialy biurowe. druki
- srodki czystosci
- mat. do remontu i kons. sprzetu. urzijdzeri i pomieszczen

1000,00

218.50

2000,00

1272,86

0,00

0.00

1000,00

0.00

300,00

207.50

o.oo

0.00

1 100,00

1044,05

600,00

48.00

18 300,00

11 090,46

4600.00

2345,02

13 000.00

8433,02

- woda. kanal

700.no

31 1,52

:.'i obce:

20 166,00

7129,10

- materialy pomocniczo-instruktazowe
- zakup mat. i towarow zwiazanych / organizacji imprez
kult.

- nagrody konkursowc
- pozoslale material)

- przedmioty o niskiej warlosci jednostkowej
3) zuzycie energii:
- elektrycznej
jieplnej

- remonty i konserwacja pomieszczen

0,00

2.

Publicznoprawnc

(podatek

dochodowy

od

osob

0

0

0

0

4500,00

4472,13

fizycznych)
3. / tytulu ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych
4. Inne (wobec czytelnikow / tytulu pohranyeh kaueji i nine)

Zlotoryja. dnia 29 lipiec 2020 r.

Sporzad/ila:

Zatwierdzono:

GtOWNY KSI^GOVv

DYREKTOR

Paulina Kielar

M.ejskiej Biblioteki Pubhcznei
w Z*oto. i

URZAI> MIEJSKI
wztOTOirn

Ztotoryjski Osrodek Kultury iRekreacji wZtotory
o Q I id onon
pi. Reymonta 5, 59-500 Zlotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel: 7(SPfc3 Jli LIP. ZUZU

i(o6\[<rr\wK>
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
POLROCZE 2020R.

Ztotoryjski Osrodek Kuitury iRekreacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
Od 01.01.2020 do 30.06.2020

uj^cie dotacji glownej i dotacji celowych

WYSZCZEGOLNIENIE

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Przychody wlasne

Dofinansowania z innych

PLAN

WYKONANIE

1.250.000,00
85.000,00
450.000,00

506.500,00
26.800,00

17.500,00

207.042,10
17.500,00

49.481,40

24.740,70

1.851.981,40

782.582,80

zrodel

Przychody poprzednich
okresow rozliczane w

roku biezacym
Suma:

Przychody wlasne stanowi^ wplywy ze sprzedazy pamiqtek, wydawnictw i biletow:

do Kina „AURUM", Kopalni „AURELIA", Muzeum Zlota, przychody z posrednictwa
sprzedazy biletow autokarowych w Centrum Informacji Turystycznej oraz za uslugi
najmu pomieszczen i obslugi spektakli zewn^trznych.
Rozliczenie dotacji gfownej do dnia 30.06.2020

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w 2020r. otrzymal:

-dotacje. na biez^c^ dzialalnosc jednostki wwysokosci 492.500,00 zl, kt6rq przeznaczono
na:

1.

Wynagrodzenia

2.

Pochodne od wynagrodzen i zawartych

418.224,48
54.152,33

umow cywilnoprawnych
3.

Biezqce wydatki zwiqzane z eksploatacj^
budynku

RAZEM

20.123,19
492.500,00

- dotacje, na imprezy wspolfinansowane w wysokosci 14.000,00 zl (WOSP, organizacji
lipcowej akcji wakacyjnej oraz wydatkow zlecanych).
Rozliczenie dotacji celowej otrzvmanei w okresie 01.01.2020- 30.06.2020r.

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji otrzymal i wydatkowal:

- dotacje w hjcznej wysokosci: 26.800,00 zl zwiazane z utrzymaniem Swietlicy
Terapeutycznej przeznaczone na wynagrodzenia zleceniobiorcow prowadz^cych zajecia

v

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Ztotoryi
pi. Reymonta 5, 59-500 Zlotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel: 76 8783 374

z podopiecznymi, materialy biurowo-sanitarne wykorzystywane do organizacji zaj^c
iutrzymania czystosci oraz organizacji Ferii Zimowych dla dzieci zrodzin uzaleznionych.
Dofinansowania z innvch zrodel

Wpierwszym polroczu 2020r. Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji otrzymal zwrot
kosztow poniesionych na zadanie realizowane na przelomie 2019 i 2020r. w ramach
projektu dot. Zlotoryjskiej Gorniczej Orkiestry D^tej w wysokosci 17.500,00 zl.
Przvchodv ooprzednich okresow rozliczane w roku hiezqrym

Ponadto w przychody biezaxego okresu sprawozdawczego zarachowano wartosc
amortyzacji srodkow trwalych nabytych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej w roku
poprzednim, tj. 2019r. w wysokosci 24.740,70 zl.

PODZIAfc KOSZTOW PQNIFSIONYCH W OKRESIE 0101,2020- 30.0fi.2n7Or
WYSZCZEGOLNIENIE

Amortyzacja
Zuzycie materialow i energii
Uslugi obce

Obsluga imprez (bez kosztow umow

PLAN

WYKONANIE

61.000,00
95.000,00
80.000,00
200.000,00

61.273,56
88.539,51
61.910,53
15.847,46

430.000,00
57.000,00
20.000,00

418.224,48
54.152,33
18.167,13

44.200,00

21.569,60

987.200,00

739.684,60

cywilnoprawnych]

Wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne
ZUS

Pozostale (w tym podatki lokalne, URSUS,

koszty nabycia pami^tek, koszty finansowe,
delegacje, badania pracownicze]

Wydatki dot. Swietlicy Terapeutycznej (w
tym organizacja Ferii Zimowych]
RAZEM:

Naleznosci wymagalne: 17.909,78 zl

Pozostale naleznosci: 10.924,32 zl

Zobowiazania wobec bankow: 150.000,00 zl

w tym wymagalne: 0,00 zl.

Zobowi^zanie wobec dostawcow: 4.061,87

w tym wymagalne: 0,00 zl.

ZlotoryjskiOsr
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Charakterystyka przychodow uzyskanych
przez Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji
w2020r.

LJ3,

Rodzaj przychodow
Dotacja glowna

Wartosc

Dotacje celowa na utrzymanie Swietlicy Terapeutycznej

492.500,00

oraz na organizacji Ferii Zimowych dla dzieci z rodzin z
uzaleznieniami

Dotacje celowe na organizacji imprez wspolfinansowanych
- WOSP, cz^sciowe dofinansowanie akcji letniej, platnosci
zlecone przez Urzad Miejski

14.000.00

Przychody z najmu pomieszczen i terenu
5.

Przychody uzyskane

z tytulu

26.800,00

53.092,25

obslugi akustyczno-

technicznej i obslugi spektakli zewnqtrznych
Przychody uzyskane z tytulu swiadczenia uslug
pozostalych (w tym reklamowych, wydruku i rekreacyjnych)

1.500.00
509.32

Przychody z tytulu imprez organizowanych przez ZOKIR
(imprezy biletowane)

1.651.74

Przychody ze sprzedazy biletow do kina AURUM
9.

Pozostale przychody kina (sprzedaz okularow, uslugi
reklamowe, WC)

75.099.67

1.716.26

10.

Przychody ze sprzedazy biletow wstqpu do MUZEUM ZfcOTA

2.460.74

11,

Pozostale przychody
i wydawnictw, WC)

2.203,31

12.

13.

Przychody ze sprzedazy Gazety Zlotoryjskiej
Przychody ze sprzedazy miejsca tekstowego w Gazecie
Zlotoryjskiej ( w tym ogloszeri)

1.186.17

14.

Przychody portalu zlotoryjska.pl i uslug reklamowych

3.609,75

15

Przychody ze sprzedazy biletow wstepu do Kopalni

16.

AURELIA oraz wynajmu jej terenu
Przychody ze sprzedazy biletow Centrum
Turystycznej

17.

Przychody pozostale CIT (w tym sprzedaz pamiatek i

MUZEUM

(sprzedaz

pamiatek

4.068,00

Informacji

wydawnictw)
18.

2.463.65

1.187.86

2.654,60

Przychody dotyczcjce oplat wpisowych uczestnikow zaj^c
sekcyjnych organizowanych przez ZOKiR (w tym UTW,
MODELARSTWO, ZAJECIA ARTYSTYCZNE, WOKALNE)

19,

Przychody finansowe

20,

Pozostale przychody operacyjne (uslugi refakturowane,

4.414,64
6.29

73.958,55

Ztotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Ztotoryi
pi. Reymonta 5, 59-500 Zlotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel: 76 8783 374

cz^sciowe finansowanie skladek ZUS w zwiazku z COVID-19,
wartosc amortyzacji srodkow trwalych nabytych z dotacji
inwestycyjnej otrzymanej w roku poprzednim)
21.

Darowizny (otrzymane na pokrycie kosztow projektu
Orkiestry D^tej- zwrot wydatkow poniesionych w roku
2019)

17.500,00

Przychody lacznie:

^iotoiyjski Oerodfck Kultury i
GO
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782.582,80

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Zlotoryi
pi. Reymonta 5, 59-500 Ztotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel: 76 8783 374
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•

Charakterystyka kosztow poniesionych

przez Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Zlotoryi
w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Lp.

Rodzaj kosztow

Amortyzacja srodkow trwalych

Zakupu dotyczqce utrzymania pojazdu:

Wartosc

61.273,56

- Zuzycie paliwa, ubezpieczenie pojazdu, badanie techniczne,
uslugi motoryzacyjne (paliwo zakupione do samochodu

sluzbowego Nissan Primastar oraz kosiarek, oprocz stalych
sluzbowych wyjazdow na terenie Zlotoryi dotyczacych terenow
naleza_cych do ZOKiR (Kopalnia „Aurelia") paliwo zuzywane bylo
do wyjazdow dotyczacych obslugi imprez miejskich (401-1,40116,402-10,402-18)
Ogrzewanie WPEC

2.454,45

- oplata z tytulu ogrzewania obiektow ZOKiR (401-18) (z
wyhjczeniem kosztow energii przypadajqcych na Swietlicy
Terapeutycznq)

48.191,11

Zuzycie energii elektrycznej

- koszty z tytulu zuzycia energii elektrycznej w obiektach ,
budynkach (401-3): ZOKiR, Muzeum Zlota, biura Centrum

Informacji Turystycznej (CIT) (z wylqczeniem kosztow energii
przypadajacych na Swietlice Terapeutyczna)

22.713,82

Oplaty za wode. i scieki

6.

- koszty wynikaj^ce z oplat za zuzycie wody i odprowadzenie
sciekow w obiektach zarza^dzanych przez ZOKiR (budynek
ZOKiR, Muzeum Zlota, biuro CIT (401-4)
Zakup srodkow czystosci i materialow biurowych,

2.151,24

pocztowych

- oplata rachunkow za zakupy srodkow czystosci do obiektow
ZOKiR (srodki do utrzymania powierzchni plaskich, srodki do
mycia okien, papier toaletowy, proszki do prania, srodki

dezynfekujqce do pomieszczen WC) oraz rachunkow za zakupy:
papieru do pisania i ksero, spinacze, 'koszulki' do dokumentow,
zszywacze, teczki do dokumentacji, itp. tonery do drukarek,
tusze, znaczki (401-19, 401-8)
Remonty i naprawy, utrzymanie czystosci
- szczegolowy zakres prac przedstawiony w „Charakterystyce
prac w zakresie remontow i napraw w obiektach i

5.887,83

pomieszczeniach ZOKiR w okresie 2019r." w tym artykuly
remontowo- naprawcze, uslugi remontowe, slusarskie, pralnicze
itp. (401-10,402-9)

2.039.61

Zakupy reprezentacyjne, nagrody:
- zakupu zwiazane z obsluga. artystow, uczestnikow Klubu

Filmowego, realizacja wystaw dotycz^ce wydatkow takich jak:
kwiaty, artykuly cukiernicze, dyplomy, drobne artykuly
gospodarcze i przemyslowe (401-11), (401-17)

594,73

Przyrzady, wyposazenie, narz^dzia (401-15), (401-22), (401
10.

9)

4.605,27

Oplaty telekomunikacyjne, internet

4.254.91

/

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Zlotoryi
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oplaty za internet w obiektach ZOKiR, oplaty
telekomunikacyjne, uslugi kurierskie, oplata za prowadzenie
11.

12.

strony internetowej ZOKiR (402-3)
Materialy szkoleniowe, dydaktyczne:

- oplaty dotycz^ce uregulowania zobowia^zari wynikaj^cych z
nabycia pomocy naukowych- dydaktycznych z zakresu m.in.
zarz^dzania instytucjami kultury i obslugi kadr (401-14)
Wyst^py zespolow, imprezy miejskie oraz wydatki zwiazane
z imprezami organizowanymi z przychodow wlasnych

2.174,87

ZOKiR:

13.

14.
15.

- gaze (rachunki) za wyst^py zespolow, ochrona, naglosnienie,
nagrody podczas imprez oraz wydatki- rachunki za programy
autorskie, obsluga uczestnikow wydarzeh kulturalnych, zakup
nagrod, upominkow, itp. podczas imprez i konkursow / WOSP,
Piejoio Drzemiqce w Wulkanach, Sekcja Brydzowa, Zloty
Samorodek- koszty przedfestiwalowe, Zolnierze Wykl^ci, Mini
Rajd Przedszkolaka, jarmark Wielkanocny, projekty Orkiestry
D^tej, platnosci zlecone przez Urza^d Miasta. (410)
Podatek od nieruchomosci i odpady
- oplaty z tytulu podatku od nieruchomosci oraz oplaty za wywoz

15.847,46

nieczystosci (403, 402-19)
Uslugi drukarskie i projekty graficzne

5.619,58

- w tym druk gazety (402-8)

4.190,62

Uslugi wynajmu i dzierzawy sprz^tu:

- oplaty zwiqzane z dzierzawy kserokopiarki oraz narz^dzi
obcych wykorzystywanych do prac remontowo-naprawczych
(402-14,402-15)
16.

17.

1.971,35

Uslugi serwisowe, licencyjne, techniczne, akustyczne
- oplata za uslugi obce dotycz^ce udzielenia licencji, m.in. ZAIKS,
ZPAV oraz uslugi akustyczno-techniczne (402-7)
Nabycie kopii filmowych, licencji na odtwarzanie filmow:

8.334,46

- wydatki dotyczqce dzialalnosci Kina Aurum dotycz^ce
nabywania kopii filmowych i wykupu licencji do ich odtwarzania
(402-4)
18.

39.009,24

Wynagrodzenia oraz bezosobowy fundusz plac
- wynagrodzenia dla pracownikow zatrudnionych na umow$ o
prac§,

- place dla pracownikow i osob wspolpracuj^cych z ZOKiR
zatrudnionych na podstawie umow zleceh i umow o dzielo, w

tym umow cywilnoprawnych zawartych odnosnie imprez
wspolfinansowanych (404)

418.224,48

19.

ZUS - oplaty z tytulu spolecznych skladek ZUS pracodawcy (405)

54.152,33

20.

21.

Ubezpieczenie dzieci, OC jednostki,
- oplaty z tytulu ubezpieczenia dzieci i mlodziezy z sekcji ZOKiR
(402-16),
Delegacje sluzbowe, szkolenia, talony i bony
-wyjazd pracownikow /promocja Miasta, szkolenia dla
pracownikow, badania wstejme (409-1, 409-2, 409-5, 409-6,
409-7, 409-8)

2.736,99

22.

Wartosc sprzedanych towarow

1.808,24

673,00

Zlotoryjski Osrodek Kultury i Rekreacji w Zlotoryi
pi. Reymonta 5, 59-500 Zlotoryja, NIP: 694-000-72-83, tel: 76 8783 374

- wartosc zakupionych wczesniej celem sprzedazy wydawnictw
zakupionych w tzw. komis/
23.

Koszty utrzymania Swietlicy Terapeutycznej
organizacji

ferii

zimowych

(bez

kosztow

wraz z
nakladow

personalnych uj^tych przy wynagrodzeniach pracownikow)
24.

- zwiazane z odsetkami od linii kredytowej przy rachunku
glownym, oplaty za depozyt, blankiety czekowe
35.

21.569,60

Koszty finansowe

Pozostale koszty operacyjne
- nabycie uslug refakturowanych
RAZEM:

r-ifewe

feGOWY
4r*k

Zatwierdzit:
Zlotoryjski Osrodik Kultury i ftetrwjj

D YRI; KTCiR
Gruszczyfaki

3.578,22
5.627,63
739.684,60

SAMODZIELNY WIBLICZNY ZAKLAD 0^-Ih^i ti»nu»«..»v.

•PRZYCHODNiA REJONOWA WZLOTORYI
59-500 Zt0T0RYJA,ULKWISKA 1

NIP 694-15-14-390 tel. 76878847^
fax 76 8781922

REGON 390632404-00024

PRZYCHODY I-VI 2020
WYSZCZEGOLNIENIE

PLAN 2020

Umowy z NFZ
Odplatne ustugi medyczne

4 210 000,00
94 000,00
175 000,00
6 000,00
15 000,00
4 500 000,00

Wynajem gabinet6w

Odsetki bankowe od lokaty
Pozostale przychody
SUMA

WYKONANIE I-VI 2020

2 120 330,54
43 013,10
67 263,73
3 708,24
18 417,58
2 252 733,19

KOSZTY ZA I - VI 2020

WYSZCZEGOLNIENIE

PLAN 2020

Wynagrodzenia (ze skladkami)
Umowy-zlecenia

Kontrakty lekarskie

Badania diagnostyczne
Odpis na ZFSS
Podatek od nieruchomosci

Amortyzacja srodkow trwalych
Koszty utrzymania budynku i pozostale
Suma

3 200 000,00
50 000,00
500 000,00
300 000,00
37 000,00
38 400,00
77 300,00
297 300,00
4 500 000,00

Wynik finansowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020

WYKONANIE I - VI 2020
1 346 532,46
43 595,34
335 994,15
84 733,92
18 256,00
19 136,00
38618,19
300 208,72

2 187 074,78

65 658,41

GtOWNY KSI^GOWY
Przychodnl RejpnoweJ wZtotoryi

2020-07-31

Y

Boiena Podnleslrtska

KIERQWNIK

tejonewej w Ztotoryi
rawski

SAMODZIELNY PUBUCZNY ZAKtAD OPIEKi ZDROWOTNEj

•PRZYCHODNIA REJONOWA WZIOTORY!
59-500 ZLOTORYJA,UL.KWISKA 1

NIP 694-15-14-390

tel. 76878!

fax 76 8781922
REGC

Zobowiazania krotkoterminowe Przychodni Rejonowej
w Ztotoryi na dzieh 30.VI.2020 r
Uslugi obce

51 723,92

Podatek do Urzedu Skarbowego

12 549,00

Skladki do ZUS

47 207,00

Energia, woda, gaz

4 718,90

Diagnostyka

14 357,23
130 556,05

SUMA:

Przychodnia Rejonowa w Zlotoryi nie posiada zadnych
zobowiazah dlugoterminowych.

Naleznosci niewymagalne Przychodni Rejonowej
w Ztotoryi na dzieh 30.VI.2020 r
Z tyt. umowy z NFZ Wroclaw

348 500,83

Za wynajem gabinetow

11 190,13

5 325,00

Dofinansowanie z PFRON

365 015,96

SUMA:

Przychodnia Rejonowa w Zlotoryi nie posiada zadnych
naleznosci dlugoterminowych.

2020-07-31

GtGWNYKSI^GOWY
Przychodni Rejonowej wZtotoryi

&
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ROWNIK
ejonoWj wZlotoryi
Ireneusz Zukawski

Zalacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 0050.166.2020

Burmistrza Miasta Zlotoryja
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacj a o ksztattowaniu si§ Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ztotoryja uchwalona zostata 19
grudnia 2019 roku na lata 2020-2032.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa byta
korygowana Uchwatami Rady Miejskiej tj.
- Uchwatq nr 0007.XIX. 157.2020 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 20 maja
2020 r.,

- Zarz^dzeniem Burmistrza Miasta Ztotoryja Nr 0050.121 a.2020 z dnia 15
czerwca 2020 r.

W

Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

na

lata

2020-2032

dokonano

nast^puj^cych zmian:
•

zaktualizowano

plan

dochodow

budzetowych

w

tym:

dochodow

maj^tkowych i biezacych,
•

plan wydatkow budzetowych w tym: wydatkow biezacych i wydatkow
majqtkowych,

• wykonano plan przychodow budzetowych,
•

zaktualizowano nadwyzk^ budzetowy, plan dochodow i wydatkow

budzetowych na lata 2020-2032,

• dokonano zmian w przedsi$wzi$ciach tj.:
a)

zaktualizowano nazwy przedsi?wzi$c;
64

b)

zmieniono kwoty przedsiewziec;

c)

zaplanowano nowe przedsi$wzi$cia.

B^RMISTRZ MIASTA
Robert Pawlowski
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