
Sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy Leśnica 

za 2010 rok. 
 
 Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz 
postanowień uchwały Nr XLI/257/09 Rady Miejskiej               w Leśnicy z dnia 28 grudnia 
2009 r. w  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, przedstawia się poniżej 
sprawozdanie z wykonania tego budżetu. 
 
ZMIANY DOKONANE W BUD ŻECIE UCHWALONYM  
 
 Wielkość budżetu uchwalonego na 2010 rok zamykała się : 
-po stronie dochodów kwotą                                                           25.697.596,-zł 
-po stronie wydatków kwotą                                                           31.302.295,-zł 
-po stronie przychodów kwotą                                                          5.604.699,-zł 
 
 W 2010 r. Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy. 
Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono osiem zmian budżetu gminy       i jedenaście zmian 
w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian 
planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w celu urealnienia planu. 
 
 Skala tych zmian przedstawia się następująco: 
-Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 2.072.518,-zł, przychody 
zwiększono o kwotę 210.530,-zł i wydatki zwiększono o kwotę 2.283.048,-zł. 
 
Przychody łącznie zwiększono o :                                   210.530,-zł 
-zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych                           2.210.530,-zł 
-zmniejszono pożyczkę z WFOŚ i GW w Opolu          -2.000.000,-zł 
 
Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były: 
 
1.podatek od nieruchomości od osób prawnych                +588.874,-zł (dział 756) 
   (§ 0310) 
 
2.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych                +18.700,-zł (dział 756) 
   przez jednostki samorządu terytorialnego na 
   podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                                      
 
3.wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                     +46.013,-zł 
   z tego: 
   -wpływy za zajęcie pasa drogowego                                 -18.700,-zł (dział 600) 
   -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy            +44.800,-zł (dział 852) 
     umieszczonych w domu pomocy społecznej 
   -wpływy z tytułu opłat i kar                                              +19.913,-zł (dział 900) 
 
4.wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa                     +400.000,-zł 
   własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
   nieruchomości (§ 0770) 
   z tego: 



   -wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych                 +50.000,-zł (dział 010) 
    lub gruntów 
   -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych                 +350.000,-zł (dział 700) 
 
5.wpływy z usług                                                                 +5.000,-zł 
   (§ 0830)             
   z tego: 
   -wynajem hali - gimnazjum                                                +5.000,-zł (dział 801) 
   -najem sali - gimnazjum                                                        +500,-zł (dział 801) 
   -odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - OPS            -500,-zł (dział 852) 
      
6.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych            -400.000,-zł 
   (§ 0870)             
   z tego: 
   -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                   -400.000,-zł (dział 700) 
 
7.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                    +181.600,-zł 
   podatków i opłat (§ 0910) 
   z tego: 
   -gospodarka mieszkaniowa                                                 -2.000,-zł (dział 700) 
   -odsetki od osób prawnych                                             +183.600,-zł (dział 756) 
 
8.pozostałe odsetki (§ 0920)                                             +102.600,-zł  
   z tego: 
   -odsetki od nieterminowych wpłat                                     +2.000,-zł (dział 700) 
   -odsetki od środków na rachunkach bankowych            +100.000,-zł (dział 758) 
   -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od                             +100,-zł (dział 852) 
    nieterminowych opłat rodziny za pobyt w domu 
    pomocy społecznej 
   -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od                             +500,-zł (dział 852) 
    nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 
    i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
9. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci                 +150,-zł 
    pieniężnej (§ 0960)  
    z tego: 
   -środki otrzymane z BS Leśnica na zakup pomocy               +150,-zł (dział 801) 
    dydaktycznych dla PP w Lichynii 
 
10.wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                     +1.366.764,-zł 
   z tego: 
   -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów                         +800,-zł (dział 700) 
    Sądowych 
   -nagroda Ministra Edukacji Narodowej                             +8.235,-zł (dział 801) 
   -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych                +2.500,-zł (dział 852) 
    świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu  
    alimentacyjnego 
   -środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska    +1.355.229,-zł (dział 900) 
    i Gospodarki Wodnej 
 
11.dotacje celowe :                                                        +7.482.494,-zł 



     z tego: 
     -dotacje celowe w ramach programów finanso-       +6.042.916,-zł 
       wanych z udziałem środków europejskich oraz 
       środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3  
       oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  
       w ramach budżetu środków europejskich  
       (§ 2007, 2008, 2009, 6207) 
       w tym: 
       -dofinansowanie w ramach programu operacyjnego  +315.035,-zł (dział 801) 
        Kapitał Ludzki projektu pn. Leśnicka szansa na 
        lepszą przyszłość” (§ 2007, 2008) 
       -finansowanie projektu na 2010 rok „Leśniczanie       +43.880,-zł (dział 801) 
        ku przyszłości” (§ 2007, 2009) 
       -finansowanie projektu na 2010 rok „Program            +28.829,-zł (dział 853) 
        zajęć dodatkowych wspierających rozwój  
        kompetencji kluczowych uczniów szkół  
        gimnazjalnych województwa opolskiego 
        w roku szkolnym 2010/2011” (§ 2007, 2009) 
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego       +719.381,-zł (dział 600) 
        na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 
        105850 O i 105849 O w Górze Św. Anny” (§ 6207) 
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na  +246.005,-zł (dział 801) 
        zadanie pn.”Remont budynku Szkoły Podstawowej 
        w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem” (§ 6207) 
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego    +2.432.704,-zł (dział 900) 
        na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej 
        wraz z przyłączami i przepompowniami  
        ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi 
        oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami 
        wodociągowymi do przepompowni w miejscowości 
        Raszowa” (§ 6207) 
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego    +2.257.082,-zł (dział 921) 
        na zadanie pn.”Zagospodarowanie Placu  
        Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy” (§ 6207) 
 
     -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa            +546.013,-zł 
       na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
       rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
       (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 
       w tym: 
       -zwrot części podatku akcyzowego zawartego           +368.867,-zł (dział 010) 
        w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
        do produkcji rolnej 
       -powszechny spis rolny w 2010 roku                           +15.987,-zł (dział 750) 
       -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów              +26.795,-zł (dział 751) 
        Prezydenta RP 
       -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów              +39.265,-zł (dział 751) 
        do rady gminy oraz I i II tury głosowania 
        w wyborach burmistrza 
       -obrona cywilna                                                               -1.000,-zł (dział 754) 



       -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu          +67.779,-zł (dział 852) 
        alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
        emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
       -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za             -530,-zł (dział 852) 
        osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
        społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
        osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
        integracji społecznej   
       -usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       +14.850,-zł (dział 852) 
       -środki na wypłatę zasiłków celowych - realizacja      +14.000,-zł (dział 852) 
        programu pomocy dla rodzin rolniczych 
 
     -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa            +183.045,-zł                  
       na realizację własnych zadań bieżących gmin 
       (związków gmin) (§ 2030) 
       w tym: 
       -sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych          +23.982,-zł (dział 801) 
        do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego 
        Programu wspierania w latach 2009 - 2014 
        organów prowadzących w zapewnieniu 
        bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
        i opieki w klasach I – III szkół podstawowych 
        i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 
        - „Radosna szkoła” 
       -sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości               +396,-zł (dział 801) 
        oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych 
        i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 
        wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu 
        zawodowego 
      -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane                   -346,-zł (dział 852) 
       za osoby pobierające niektóre świadczenia 
       z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  
       rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
       w centrum integracji społecznej 
      -zasiłki stałe                                                                      +5.331-zł (dział 852) 
      -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej       +6.000,-zł (dział 852) 
      -środki na dofinansowanie realizacji programu            +67.560,-zł (dział 852) 
       wieloletniego - "Pomoc państwa w zakresie 
       dożywiania" 
      -środki na dofinansowanie świadczeń pomocy             +20.601,-zł (dział 854) 
       materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
      -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów   +59.521,-zł (dział 854) 
       w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 
       w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” 
 
     -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania            +5.000,-zł                                     
       bieżące realizowane na podstawie porozumień  
       (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
       (§ 2320) 
       w tym: 



       -sfinansowanie dwunastu jednolitych ubiorów              +5.000,-zł (dział 801) 
        dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
        w Leśnicy 
 
     -dotacje otrzymane z funduszy celowych na                  +72.800,-zł                  
       realizację zadań bieżących jednostek sektora  
      finansów publicznych (§ 2440) 
      w tym: 
      -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację                +64.000,-zł (dział 853) 
       i finansowanie robót w ramach robót publicznych 
     -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie         +8.800,-zł (dział 900)      
      zadania pn. „Urządzanie terenów zielonych 
      w miejscowości Leśnica 
 
     -dotacje otrzymane z państwowych funduszy               +33.800,-zł                  
       realizację zadań bieżących jednostek sektora  
      celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
      kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
      jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) 
      w tym: 
      -środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych            +33.800,-zł (dział 600) 
       na dofinansowanie zadania pn. Budowa ciągu 
       pieszo - jezdnego w miejscowości Dolna -  
       budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
       dz. Nr 109 i 58 k.m. 1 obręb Dolna 
 
     -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na       +598.920,-zł  
      realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
      własnych gmin (związków gmin (§ 6330)                                      
       w tym: 
       -przebudowa drogi gminnej 105943 O                       +598.920,-zł (dział 600) 
        osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową  
        i przebudową oświetlenia w Leśnicy działki 
        nr 2473, 2502, 2587, 2586, 2686 
 
12.środki pozyskane z innych źródeł ogółem:               -7.466.525,-zł 
     z tego: 
     -środki na dofinansowanie własnych zadań                  +13.372,-zł 
      bieżących gmin (związków gmin), powiatów  
      (związków powiatów), samorządów województw, 
      pozyskane z innych źródeł  
      (§ 2700)          
      z tego: 
      -wpłata Rady Rodziców PP w Leśnicy na                       +1.869,-zł (dział 801) 
       opłacenie instruktora nauki pływania dzieci   
       przedszkolnych 
      -wpłata Rady Rodziców SP w Leśnicy na                       +2.935,-zł (dział 801) 
       opłacenie instruktora nauki pływania dzieci   
       szkolnych 
      -wpłata Polsko - Niemieckiej Współpracy                      +8.568,-zł (dział 801) 



       Młodzieży w Warszawie na wyjazd  
       młodzieży do Niemiec  
 
      -środki na dofinansowanie własnych inwestycji       -7.479.897,-zł 
       gmin (związków gmin), powiatów (związków  
       powiatów), samorządów województw, pozyskane 
       z innych źródeł (§ 6290)          
       z tego: 
      -środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg   -960.000,-zł (dział 600) 
       Lokalnych 2008 – 2011 (Schetynówka) na zadanie 
       pn. „Budowa drogi gminnej 105953 O Osiedlowej 
       w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową i przebudową 
       oświetlenia” 
      -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na    -850.000,-zł (dział 600) 
       zadanie pn.”Przebudowa dróg gminnych 105850 O 
       i 105849 O w Górze Św. Anny” 
      -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na    -309.193,-zł (dział 801) 
       zadanie pn.”Remont budynku Szkoły Podstawowej 
       w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem” 
      -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich      +25.000,-zł (dział 900) 
       na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie miejsca 
       wypoczynku i rekreacji na osiedlu nr 2 w Leśnicy 
      -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich      +25.000,-zł (dział 900) 
       na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie punktu 
       widokowego w Górze Św. Anny 
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego    -2.775.704,-zł (dział 900) 
        na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej 
        wraz z przyłączami i przepompowniami  
        ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi 
        oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami 
        wodociągowymi do przepompowni w miejscowości 
        Raszowa”  
       -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego    -2.635.000,-zł (dział 921) 
        na zadanie pn.”Zagospodarowanie Placu  
        Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy” 
 
   13.subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)          -253.152,-zł 
        z tego: 
        -część oświatowa  subwencji ogólnej dla                   -253.152,-zł (dział 758)                                                                            
         jednostek samorządu terytorialnego                                                                         
 
Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, 
wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań  budżetowych w następującym 
zakresie: 
 
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                           +394.025,-zł 
  w tym: 
  -składka członkowska - Stowarzyszenie                         158,-zł (rozdział 01095) 
   Kraina św. Anny 
  -zwrot części podatku akcyzowego zawartego         368.867,-zł (rozdział 01095) 



   w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
   do produkcji rolnej - dotacja celowa 
  -konserwacja rowu stanowiącego własność               25.000,-zł (rozdział 01095) 
   Gminy w obrębie Leśnicy - działka nr 1376 
 
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie                  +16.000,-zł 
                  w energię elektryczną, gaz i wodę 
   w tym: 
   -remont ujęcia wody w Czarnocinie                          16.000,-zł (rozdział 40002) 
 
- dział 600 Transport i łączność                            +1.187.150,-zł 
   w tym: 
   -remont ul. Brzegowej, Goreckiego, Krótkiej      1.000.000,-zł (rozdział 60016) 
    w Leśnicy 
   -remont nawierzchni drogi gminnej 105843 O          22.000,-zł (rozdział 60016) 
    ul. Wolności w Górze Św. Anny 
   -remont drogi gminnej 105931 O ul. Dworcowa    600.000,-zł (rozdział 60016) 
    w Raszowej 
   -remont nawierzchni drogi gminnej 105888 O          27.000,-zł (rozdział 60016) 
    ul. Wiejska VI w Porębie 
   -remont drogi gminnej 105906 O ul. Ujazdowska    30.000,-zł (rozdział 60016) 
    w Zalesiu Śląskim 
   -bieżące utrzymanie dróg gminnych                        109.406,-zł (rozdział 60016) 
   -budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości -130.000,-zł (rozdział 60016) 
    Dolna 
   -budowa drogi gminnej 105943 O osiedlowej       -661.080,-zł (rozdział 60016) 
    wraz z kanalizacją deszczową i przebudową 
    oświetlenia w Leśnicy działki nr 2473, 2502, 
    2587, 2586, 2686 
   -przebudowa dróg gminnych 105850 O                 -129.570,-zł (rozdział 60016) 
    i 105849 O w Górze Św. Anny 
   -remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika        30.000,-zł (rozdział 60016) 
    ul. Słowackiego w Raszowej                
 
  -budowa drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII  30.000,-zł  (rozdział 60016) 
   w Dolnej 
  -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych               -109.406,-zł (rozdział 60017) 
  -budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości  163.800,-zł (rozdział 60017) 
   Dolna - budowa drogi dojazdowej do gruntów 
   Rolnych dz. Nr 109 i 58 k.m. 1 obręb Dolna 
   -przebudowa drogi transportu rolnego w Leśnicy     30.000,-zł (rozdział 60017) 
    działka nr 3296 
   -usuwanie skutków powodzi maj 2010 na               175.000,-zł (rozdział 60078) 
    drogach  
 
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                     +443.000,-zł 
   w tym: 
   -wydatki związane z gospodarowaniem                  425.000,-zł (rozdział 70005) 
    mieniem komunalnym 
   -remonty bieżące w budynkach komunalnych          25.000,-zł (rozdział 70095) 



   -remont dachu budynku komunalnego przy              -7.000,-zł (rozdział 70095) 
    Placu Narutowicza w Leśnicy 
 
- dział 750 Administracja publiczna                        +144.491,-zł 
   w tym: 
   -zakup sprzętu i wyposażenia biur                             -2.500,-zł (rozdział 75023) 
    i pomieszczeń 
   -powszechny spis rolny w 2010 roku                        15.987,-zł (rozdział 75056) 
   -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój              1.200,-zł (rozdział 75056) 
    gospodarczy gminy i promocja 
   -trasy rowerowe Euroregionu Pradziad -                 120.000,-zł (rozdział 75075) 
    promocja tradycji i tożsamości kulturowej 
    gminy Leśnica - I etap 
   -współpraca transgraniczna sposobem na                    2.000,-zł (rozdział 75075) 
    rozwój Gminy Leśnica 
   -międzynarodowa współpraca partnerska                  -1.200,-zł (rozdział 75095) 
   -zryczałtowane diety dla sołtysów                               4.030,-zł (rozdział 75095) 
   -składka członkowska dla Stowarzyszenia                  2.474,-zł (rozdział 75095) 
    Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 
   -zakup oświetlenia - okres Bożego Narodzenia          2.500,-zł (rozdział 75095) 
 
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy        +66.060,-zł 
                 państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                 oraz sądownictwa 
   w tym: 
   -dotacja celowa z budżetu państwa na                       26.795,-zł (rozdział 75107) 
     przygotowanie i przeprowadzenie  
     wyborów Prezydenta RP 
   -dotacja celowa z budżetu państwa na                       39.265,-zł (rozdział 75109) 
     przygotowanie i przeprowadzenie  
     wyborów do rady gminy oraz I i II tury 
     głosowania w wyborach na burmistrza  
 
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne                           3.000,-zł 
                 i ochrona przeciwpożarowa 
   w tym: 
   -dotacja celowa z budżetu państwa na                       -1.000,-zł (rozdział 75414) 
    obronę cywilną  
   -remont masztu wolnostojącego i syreny                    4.000,-zł (rozdział 75414) 
    alarmowej OC w Dolnej i Górze Św. Anny 
 
- dział 758 Różne rozliczenia                                    -202.302,-zł 
   w tym: 
   -rezerwa ogólna                                                        -95.158,-zł (rozdział 75818) 
    z tego: 
    -składka członkowska - Stowarzyszenie                       158,-zł 
     Kraina św. Anny 
   -zasiłki i pomoc w naturze (wnioski o pomoc           15.000,-zł 
    na zakup opału - 4.500,-zł, trzy dodatkowe   
    wnioski na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców 



    gminy w domach pomocy społecznej - 10.500,-zł) 
   -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów        20.000,-zł 
    będących własnością gminy 
   -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem     60.000,-zł 
    komunalnym  
 
   -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków     -107.144,-zł (rozdział 75818) 
    związanych z oświatą i wychowaniem 
    z tego: 
    -utrzymanie szkół - dofinansowanie zajęć                5.860,-zł 
     sportowych 
    -utrzymanie gimnazjum - dofinansowanie zajęć      9.400,-zł 
     sportowych 
    -zakup kosiarki samojezdnej dla SP                          7.220,-zł 
     w Zalesiu Śl. 
    -zakup szaf dla Szkoły Muzycznej                            1.000,-zł 
    -inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka        12.664,-zł        
     szkolna (dofinansowanie 20% środki budżetu 
     gminy, dotacja celowa 80%) 
    -remont budynku przedszkola w Leśnicy -              61.000,-zł 
     (wykonanie zaleceń p.poż.) 
    -remont dachu na budynku przedszkola                  10.000,-zł 
     w Łąkach Kozielskich 
 
- dział 801 Oświata i wychowanie                         +413.093,-zł 
   w tym: 
  -utrzymanie placówek oświatowych :       
    -szkoły podstawowe                                            127.514,-zł (rozdział 80101) 
     z tego: 
 
     SP w Leśnicy                                                       78.656,-zł                                                           
     -wydatki bieżące                                                  77.356,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                           -18.582,-zł 
      -program „Radosna szkoła”                                11.991,-zł 
      -projekt „Leśnicka szansa na lepszą                   83.947,-zł 
       przyszłość” 
 
     -wydatki majątkowe                                              1.300,-zł 
      w tym: 
     -zakup kserokopiarki                                             1.300,-zł 
                                                         
     SP w Zalesiu Śl.                                                   16.774,-zł                                                           
     -wydatki bieżące                                                  65.291,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                              2.128,-zł 
      -program „Radosna szkoła”                                  5.996,-zł 
      -projekt „Leśnicka szansa na lepszą                   57.167,-zł 
       przyszłość” 
 



     -wydatki majątkowe                                           -48.517,-zł 
      w tym: 
     -zakup kosiarki samojezdnej                                 7.220,-zł 
     -remont budynku wraz z wyposażeniem            -55.737,-zł 
 
     SP w Raszowej                                                    32.084,-zł                                                           
     -wydatki bieżące                                                  32.084,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                           -12.025,-zł 
      -program „Radosna szkoła”                                  5.995,-zł 
      -projekt „Leśnicka szansa na lepszą                    38.114,-zł 
       przyszłość” 
         
    -przedszkola                                                         94.019,-zł (rozdział 80104) 
     z tego: 
     Publiczne Przedszkole w Leśnicy                        79.066,-zł 
     -wydatki bieżące                                                  79.066,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                            16.197,-zł 
      -opłacenie instruktora nauki pływania                  1.869,-zł 
       dla dzieci 
      -remont budynku przedszkola - wykonanie       61.000,-zł 
       zaleceń p.poż. 
 
     Publiczne Przedszkole w Dolnej                              -589,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                                 -589,-zł 
 
     Publiczne Przedszkole w Górze Św. Anny            1.046,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                               1.046,-zł 
 
     Publiczne Przedszkole w Kadłubcu                         -154,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                                 -154,-zł 
 
     Publiczne Przedszkole w Lichyni                           3.650,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                               3.650,-zł 
 
     Publiczne Przedszkole w Raszowej                        1.000,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                               1.000,-zł 
 
     Publiczne Przedszkole w Łąkach Kozielskich     10.000,-zł 
      w tym: 
      -remont dachu na budynku przedszkola             10.000,-zł 
 
    -gimnazjum                                                       140.409,-zł (rozdział 80110) 
     z tego: 



     Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                      191.609,-zł 
     -wydatki bieżące                                                191.609,-zł 
      w tym: 
      -dofinansowanie wyjazdu młodzieży                   8.568,-zł 
       do Niemiec 
      -bieżące utrzymanie                                            47.190,-zł 
      -projekt „Leśnicka szansa na lepszą                 135.851,-zł 
       przyszłość” 
 
     Centrum Edukacji Ekologicznej,                        -51.200,-zł 
     Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości 
     z gimnazjum o profilu ekologicznym 
     -wydatki bieżące                                                 -51.200,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                           -51.200,-zł 
 
    -dowożenie uczniów do szkół                                  800,-zł (rozdział 80113) 
     z tego: 
     -wydatki bieżące                                                      800,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                                 800,-zł 
 
    -zespoły obsługi ekonomiczno -                         46.080,-zł (rozdział 80114) 
     administracyjnej szkół 
     z tego: 
     -wydatki bieżące                                                 43.880,-zł 
      w tym: 
      -projekt „Leśniczanie ku przyszłości”                43.880,-zł 
 
     -wydatki majątkowe                                              2.200,-zł 
      w tym: 
      -zakup komputera dla GZO                                  2.200,-zł 
 
    -szkoły artystyczne                                              -5.000,-zł (rozdział 80132) 
     z tego: 
     -wydatki bieżące                                                 -16.500,-zł 
      w tym: 
      -bieżące utrzymanie                                           -27.500,-zł 
      -dofinansowanie zakupu ubiorów dla                 10.000,-zł 
       członków Młodzieżowej Orkiestry 
       Dętej w Leśnicy        
      -zakup szaf                                                             1.000,-zł 
 
     -wydatki majątkowe                                             11.500,-zł 
      w tym: 
      -zakup instrumentów muzycznych                        11.500,-zł 
       (kocioł symfoniczny) 
 
   -pozostała działalność                                               9.271,-zł (rozdział 80195) 
     -sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych        1.035,-zł 



      i egzaminacyjnych 
      w tym: 
      -środki budżetu gminy                                               639,-zł 
      -dotacja celowa                                                          396,-zł 
 
     -nagroda Ministra Edukacji Narodowej                   8.236,-zł 
 
-dział 851 Ochrona zdrowia                                         +7.000,-zł 
  w tym: 
  -przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 7.000,-zł (rozdział 85154) 
 
-dział 852 Pomoc społeczna                                     +301.044,-zł 
  w tym: 
  -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu        68.438,-zł (rozdział 85212) 
   alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
  -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane             -876,-zł (rozdział 85213) 
   za osoby pobierające niektóre świadczenia 
   z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  
   rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
   w zajęciach w centrum integracji społecznej 
  -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                   136.775,-zł (rozdział 85214) 
    na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
  -dodatki mieszkaniowe                                                 2.039,-zł (rozdział 85215) 
  -zasiłki stałe                                                                  5.331,-zł (rozdział 85216) 
  -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                    5.423,-zł (rozdział 85219)  
  -usługi opiekuńcze świadczone przez OPS                 -2.840,-zł (rozdział 85228)  
  -usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     14.850,-zł (rozdział 85278) 
  -zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach                -9.656,-zł (rozdział 85295) 
    robót publicznych 
  -realizacja programu wieloletniego                            67.560,-zł (rozdział 85295) 
   "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
  -realizacja programu pomocy dla rodzin                    14.000,-zł (rozdział 85295) 
   rolniczych - wypłata zasiłków celowych  
 
-dział 853 Pozostałe zadania w zakresie                    +28.829,-zł 
  polityki społecznej 
  w tym: 
  -realizacja projektu na 2010 rok „Program zajęć       28.829,-zł (rozdział 85395) 
   dodatkowych wspierających rozwój kompetencji 
   kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych 
   województwa opolskiego w roku szkolnym 
   2010/2011” 
 
-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza           +87.786,-zł 
  w tym: 
  -wypoczynek dzieci i młodzieży                                 -5.000,-zł (rozdział 85412) 
  -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej       20.601,-zł (rozdział 85415) 
   dla uczniów o charakterze socjalnym- 
   dotacja celowa 



  -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  72.185-zł (rozdział 85415) 
   -wyprawka szkolna 
   w tym: 
   -dotacja celowa                                                          59.521,-zł 
   -środki budżetu gminy                                               12.664,-zł 
 
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona          -260.210,-zł  
                  środowiska 
   w tym: 
  -przegląd kanalizacji sanitarnej w ciągu                    18.000,-zł (rozdział 90001) 
   drogi gminnej 105943 O w Leśnicy 
  -przegląd kanalizacji deszczowej w ciągu                    5.000,-zł (rozdział 90001) 
   drogi gminnej 105924 O ul. Szkolna w Raszowej 
  -budowa kanalizacji sanitarnej wraz                       -500.000,-zł (rozdział 90001) 
   z przyłączami i przepompowniami 
   ścieków sanitarnych z rurociągami 
   tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym 
   i przyłączami wodociągowymi do 
   przepompowni w miejscowości Raszowa 
  -budowa kanalizacji sanitarnej wraz                    -1.000.000,-zł (rozdział 90001) 
   z przyłączami i przepompowniami 
   ścieków sanitarnych z rurociągami 
   tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym 
   i przyłączami wodociągowymi do 
   przepompowni w miejscowości Łąki 
   Kozielskie (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci                       200.000,-zł (rozdział 90001) 
   wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl. 
  -uzbrojenie działek gminnych w rejonie                    45.000,-zł (rozdział 90001) 
   ulic Ojców Kulawy i Biskupa Schaffrana 
  -budowa kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego        5.000,-zł (rozdział 90001) 
   w Raszowej 
  -wdrożenie postępu w gospodarce odpadami               5.000,-zł (rozdział 90002) 
   oraz ochrona środowiska naturalnego przed 
   zanieczyszczeniem (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -utrzymanie czystości                                                 25.000,-zł (rozdział 90003) 
  -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych          49.800,-zł (rozdział 90004) 
   na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie 
   (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -urządzanie terenów zielonych w miejscowości        22.000,-zł (rozdział 90004) 
   Leśnica 
   w tym: 
   -dotacja celowa z WFOŚ i GW w Opolu                    8.800,-zł 
   -środki budżetu gminy                                               13.200,-zł 
  -zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Poręba       7.000,-zł (rozdział 90004) 
  -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów           10.000,-zł (rozdział 90006) 
   zdegradowanych i zdewastowanych na terenie 
   gminy (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -ochrona krajobrazu i przestrzeni przyrodniczej      180.000,-zł (rozdział 90008) 
   Parku Krajobrazowego w Górze Św. Anny 



   (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -opłata energii elektrycznej i konserwacja               100.000,-zł (rozdział 90015) 
   oświetlenia 
  -realizacja nowych punktów świetlnych oraz             27.000,-zł (rozdział 90015) 
   przebudowa  istniejących linii energetycznych 
  -wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących              10.000,-zł (rozdział 90095) 
   zagrożenie na nieruchomościach będących 
   własnością gminy (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych       5.000,-zł (rozdział 90095) 
   siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym 
   w Górze Św. Anny (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej                 3.000,-zł (rozdział 90095) 
   i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie 
   i zakładanie siedlisk zwierząt (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -monitoring środowiska (likwidacja GFOŚ i GW)     10.000,-zł (rozdział 90095) 
  -edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne,          45.990,-zł (rozdział 90095) 
   zakup wydawnictw naukowych, zakup pomocy 
   edukacyjnych dla szkół związanych z ekologią, 
   finansowanie seminariów o tematyce ekologicznej, 
   wystawy, rajdy, olimpiady itp. (likwidacja GFOŚ i GW) 
  -wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów       20.000,-zł (rozdział 90095) 
   będących własnością gminy 
  -utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na         35.000,-zł (rozdział 90095) 
   osiedlu nr 2 w Leśnicy 
  -utworzenie punktu widokowego                               35.000,-zł (rozdział 90095) 
   w Górze Św. Anny 
  -zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne          360.000,-zł (rozdział 90095) 
   w miejscowości Góra Św. Anny 
  -urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji            17.000,-zł (rozdział 90095) 
   i wypoczynku w gminie Leśnica 
 
-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa                -545.918,-zł 
                 narodowego 
  w tym: 
  -remonty i wyposażenie obiektów służących             70.000,-zł (rozdział 92109) 
   działalności kulturalno - społecznej 
  -remont i wyposażenie budynków pełniących             5.000,-zł (rozdział 92109) 
   funkcje społeczno - kulturalne w gminie Leśnica 
  -rozbudowa Klubu Wiejskiego w Raszowej             -94.408,-zł (rozdział 92109) 
  -wykonanie elewacji budynku Klubu                       100.000,-zł (rozdział 92109) 
   Wiejskiego w Raszowej 
  -Gminny Dzień Seniora                                                  -391,-zł (rozdział 92195) 
  -organizacja różnych imprez i kulturalnych               18.012,-zł (rozdział 92195) 
   i spotkań okolicznościowych 
  -Regionalny Przegląd Koni                                            -343,-zł (rozdział 92195) 
  -organizacja pleneru malarskiego                                -7.278,-zł (rozdział 92195) 
  -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie          -30.000,-zł (rozdział 92195) 
    kąpieliska miejskiego 
  -zagospodarowanie Placu Narutowicza                  -706.510,-zł (rozdział 92195) 
   i Placu Marka w Leśnicy 



  -przebudowa kąpieliska miejskiego w Leśnicy        100.000,-zł (rozdział 92195) 
   (dokumentacja) 
 
-dział 926 Kultura fizyczna i sport                          +200.000,-zł 
  w tym: 
  -rozbudowa boiska sportowego w Leśnicy              200.000,-zł (rozdział 92605) 
     
 Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się 
następująco: 
 
 Po stronie dochodów : 
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                         418.867,-zł 
- dział 600 Transport i łączność                                                            -476.599,-zł 
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                   -49.200,-zł 
- dział 750 Administracja publiczna                                                        15.987,-zł 
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                66.060,-zł 
                  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         -1.000,-zł 
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych                791.174,-zł 
                  i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
                  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
- dział 758 Różne rozliczenia                                                                -153.152,-zł 
- dział 801 Oświata i wychowanie                                                         352.362,-zł 
- dział 852 Pomoc społeczna                                                                  222.044,-zł 
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  92.829,-zł 
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         80.122,-zł 
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 1.090.942,-zł 
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       -377.918,-zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 O G Ó Ł E M                                                                   +2.072.518,-zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Po stronie wydatków: 
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                         394.025,-zł 
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię                               16.000,-zł 
                  elektryczną, gaz i wodę 
- dział 600 Transport i łączność                                                          1.187.150,-zł 
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                  443.000,-zł 
- dział 750 Administracja publiczna                                                      144.491,-zł 
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                66.060,-zł 
                  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          3.000,-zł 
- dział 758 Różne rozliczenia                                                                -202.302,-zł 
- dział 801 Oświata i wychowanie                                                         413.093,-zł 
- dział 851 Ochrona zdrowia                                                                      7.000,-zł 
- dział 852 Pomoc społeczna                                                                  301.044,-zł 
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  28.829,-zł 
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         87.786,-zł 
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   -260.210,-zł 
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       -545.918,-zł 



- dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                        200.000,-zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 O G Ó Ł E M                                                                      2.283.048,-zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. 
zamykała się następującymi kwotami : 
- po stronie dochodów kwotą                                                            27.770.114,-zł 
- po stronie wydatków kwotą                                                            33.585.343,-zł 
- po stronie przychodów kwotą                                                           5.815.229,-zł 
- po stronie rozchodów kwotą                                                                          0,-zł.  
 
WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD ŻETU GMINY  
 
 Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów 
klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2010 rok. 
 
 Na plan 27.770.114,-zł, osiągnięto wpływy w kwocie 27.318.596,23 zł, co stanowi 
98,37%.  
     
Źródłem dochodów budżetu gminy są : 
-wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
które stanowią 26,29 % wykonania  ( 7.182.641,92 zł ), 
 
-subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 32,25 % wykonania                                     
( 8.809.534,00 zł ), 
 
-środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, środki pozyskane             z innych źródeł 
oraz dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych, które stanowią 30,28 % wykonania ( 
8.271.584,67 zł ), 
 
-pozostałe dochody z różnych źródeł ( z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, 
odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłat za  
zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia 
prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od  nieterminowych  wpłat, 
z  odsetek  od  środków  na  rachunkach bankowych,  prowizji  ZUS i US oraz  innych 
wpływów, które stanowią  11,18 % wykonania (3.054.835,64 zł). 
 
Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do 
sprawozdania.  
 
Wykonanie dotacji celowych przekazanych w 2010 roku zamyka się kwotą 8.271.584,67 zł, 
na plan 8.715.879,-zł, co stanowi 94,90 %. 
 
1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 88,16 % wykonania planu. Opłata za 
obwody łowieckie zaplanowana została na poziomie wykonania 2009 roku. W 2010 roku 
Starostwo  Powiatowe wpłaciło kwotę 1.299,95 zł. 
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 1.220,-zł. 
Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 



wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 368.619,20 zł. 
  
2. W dziale 600 Transport i łączność wpływy pochodzą ze środków                     z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (Schetynówka) - 
dofinansowanie zadania pn.”Budowa drogi 105943 O osiedlowej w Leśnicy wraz z 
kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia” w wysokości 598.919,50 zł oraz ze 
środków przekazanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Dolna - budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych dz. Nr 109 i 58 k.m. 1 obręb Dolna” kwota 33.800,00 zł.  
Zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie 
„Przebudowy dróg gminnych 105850 O i 105849 O w Górze Św. Anny”, zgodne są z zawartą 
umową. Realizacja zadnia w 2011 roku.  
       
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 85,03 %wykonania planu. Wpływy z 
opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zostały zrealizowane w wysokości 22.046,41 
zł co stanowi 169,59% wykonania planu.  
Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 100,44% tj. kwotę 45.198,89 zł. 
Wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych, przekazane przez ZGK     w Leśnicy 
wynoszą 1.307,51 zł. 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności stanowią 1,53% wykonania planu (plan 30.000,00 zł, 
wykonanie 459,30 zł).  
Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 88,12%, na plan 350.000,00 zł, 
wykonano 308.429,00 zł. Dochody za wynajem pomieszczeń             stanowią 66,19% (plan 
6.600,00 zł, wykonanie 4.368,71 zł). Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.875,09 
zł, na plan 2.000,-zł. 
Z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów sądowych uzyskano kwotę 988,00 zł.  
 
4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00 % wykonania planu. Otrzymano 
dotację celową na utrzymanie cmentarzy w wysokości 3.000,00 zł.  
 
5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 108,78% 
(łącznie plan 121.575,00 zł, wykonanie 132.247,60 zł). 
 Ponadplanowane dochody  pochodzą: 
- z opłat za specyfikacje do przetargu - 20,00 zł, 
- z promocji gminy - 4.096,33 zł, 
- z wpłat za rozmowy telefoniczne pracowników - 36,28 zł, 
- z wpłat odsetek - 8,54 zł, 
- z prowizji ZUS - 14,98 zł. 
 
Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 144,07% na plan 
15.000,00 zł, wykonano 21.610,26 zł. 
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 100,00%. Otrzymano kwotę 
90.500,00 zł na zadania pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i 
kompetencji pomiędzy organy gminy      a organy administracji rządowej oraz kwotę 
15.942,61 zł na powszechny spis rolny w 2010 roku. 
Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami ( 5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych 
osobowych ) uzyskano 18,60 zł tj. 21,14% wykonania planu. 



 
6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli          i ochrony 
prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowych na:          -prowadzenie i 
aktualizację rejestru wyborców, otrzymano 1.385,00 zł, 
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, otrzymano     
 25.737,19 zł,   
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz głosowania       
 w wyborach burmistrza, otrzymano 20.497,01 zł.   
 
7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń 
pieniężnych dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach, rekompensujące utracone 
wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste - w 
2010 roku brak realizacji.  
Otrzymano dotację celową na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500,00 zł.  
                                                                  
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,              z wpływów z 
usług ( OSP) uzyskano 71,12 % (plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.204,74 zł - za najem lokali). 
 
9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie  103,40 % (łącznie 
plan 6.946.302,00 zł, wykonanie 7.182.641,92 zł). 
Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  zrealizowano na poziomie: 
od osób fizycznych 97,84%  (plan 2.766.350,-zł, wykonanie 2.706.730,00 zł, od osób 
prawnych 49,24% (plan 45.000,-zł, wykonanie 22.158,96 zł).  
Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.033.452,34 zł, na plan 3.766.352,00 zł tj. 
107,09 %, z tego: 
-podatek od nieruchomości (łącznie plan 2.955.811,-zł, łącznie wykonanie 3.216.768,12 zł 
tj.108,83%), 
-podatek rolny (łącznie plan 575.863,-zł, łącznie wykonanie 575.969,22 zł tj.100,02%), 
-podatek leśny (łącznie plan 22.858,-zł, łącznie wykonanie 22.756,00 zł tj.99,55%), 
-podatek od środków transportowych (łącznie plan 211.820,-zł, łącznie wykonanie 
217.959,00 zł tj.102,90%). 
 
Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie: 
-podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób 
fizycznych - 157,80 %  (plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.779,70 zł), 
-podatek od spadków i darowizn - 168,78 % (plan 20.000,00 zł, wykonanie 33.756,60 zł), 
-podatek od czynności cywilnoprawnych - 111,46 % (plan 80.000,00 zł, wykonanie 89.168,00 
zł). 
 
Opłata od posiadania psów - płatny jednorazowo w terminie do 15 maja 2010 r. Na plan 
2.300,-zł , wykonano 1.695,-zł tj.73,70 %.  
Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 95,31% (plan 35.000,-zł, wykonanie 33.359,00 zł). 
Z opłaty targowej 95,75% wykonania planu (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.660,00 zł). 
Z wpływów z innych opłat lokalnych (za wpisy i zmiany w ewidencji działalności 
gospodarczej, z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego) 
uzyskano kwotę 33.694,35 zł, na plan 23.700,00 zł tj.142,17 % wykonania planu.  
Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 108,22%, na plan 
189.600,00zł , wykonano 205.187,00 zł.  
W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2009 roku. 



      
10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych 
osiągnięto dochody na poziomie 131,08 % (łącznie plan 350.000,00 zł, wykonanie 458.784,44 
zł). Z odsetek od środków na rachunkach budżetu 133,07% (plan 330.000,00 zł, wykonanie 
439.118,08 zł), z rachunku GFOŚ i GW 98,05 % (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.610,27 zł), 
natomiast z rachunku GZO kwotę 56,09 zł, która stanowi ponadplanowane dochody. 
Subwencje z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) to 100,00 % wykonania 
planu (plan 8.809.534,00 zł, wykonanie 8.809.534,00 zł). 
 
11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 99,17% (plan 
łącznie 915.940,00 zł, wykonanie łącznie 908.320,87 zł). 
Ponadplanowane dochody w kwocie 8.761,08 zł pochodzą: 
- z opłat za wydane duplikaty legitymacji wydanych przez szkoły -45,00 zł, 
- z opłat za wydane duplikaty świadectw wydanych przez gimnazjum -26,00 zł, 
- z wpłat za wodę z przedszkola- rozliczenia z lat ubiegłych -88,00 zł, 
- z wpływów za złom z gimnazjum -2,20 zł, 
- z wpłat za rozmowy telefoniczne za 2009 rok -42,70 zł, 
- z rozliczeń z lat ubiegłych-zwrot składek ZUS-Szkoła Muzyczna-2.450,16 zł, 
- ze zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku bankowego dochodów  
  własnych jednostek budżetowych oświaty (przedszkola, stołówki) - 6.106,82 zł, 
- z prowizji ZUS i US - stołówki -0,20 zł, 
 
Z opłat za wydane duplikaty świadectw przez szkoły otrzymano kwotę 44,00 zł na plan 
200,00 zł, z czynszu dzierżawy za autobusy uzyskano 87,80 % wykonania planu (plan 
32.786,00 zł, wykonanie 28.786,90 zł), z wpływów         z usług 98,42% (łącznie plan 
225.719,00 zł, wykonanie 222.148,80 zł) oraz         z odsetek od nieterminowych wpłat 
należności 79,56 zł na plan 90,00 zł. 
Z wpływów z różnych dochodów zaplanowanych w kwocie 9.325,00 zł (z tytułu prowizji 
ZUS i US, nagroda Ministra Edukacji Narodowej) uzyskano kwotę 9.499,39 zł. 
 
Publiczne Przedszkole w Lichyni otrzymało z BS w Leśnicy kwotę 150,00 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy od Rady Rodziców pozyskała kwotę 2.935,20 zł, 
natomiast Publiczne Przedszkole w Leśnicy otrzymało od Rady Rodziców kwotę 1.869,00 zł 
na opłacenie instruktora nauki pływania dzieci szkolnych                   i przedszkolnych.  
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży  w 
Warszawie pozyskało kwotę 7.709,48 zł na wyjazd młodzieży do Niemiec. 
W 2010 roku otrzymano następujące dotacje celowe na zadania oświatowe: 
-dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu      
 pn. Leśnicka szansa na lepszą przyszłość dla szkół i gimnazjum - plan   
 315.035,00 zł, wykonanie 312.365,14 zł, 
-finansowanie projektu na 2010 rok „Leśniczanie ku przyszłości” - plan 43.880,00 zł, 
wykonanie 43.880,00 zł, 
-sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,          
 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów  
 prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania           
 i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół  
 muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - plan 23.982,00 zł, wykonanie 23.982,00 zł, 
-sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i 
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 



awansu zawodowego - plan 396,00 zł, wykonanie 396,00 zł, 
-sfinansowanie dwunastu jednolitych ubiorów dla członków Młodzieżowej  
 Orkiestry Dętej w Leśnicy - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,92 zł. 
-środki z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie pn. Remont budynku Szkoły 
Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem” - plan 246.005,00 zł, wykonanie 
240.716,60 zł.            
 
12. W dziale 851 Ochrona zdrowia - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych stanowią 113,13 % (plan 110.000,00 zł, wykonanie 124.440,36 zł).  
              
13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 98,62 %.    Z wpływów 
własnych (odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, odsetki, 
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami), uzyskano 83,24 % (łącznie plan 107.900,00 zł, łącznie 
wykonanie 89.812,78 zł), natomiast z dotacji celowych na pomoc społeczną 99,89 % (łącznie 
plan 1.311.644,00 zł, wykonanie 1.310.204,98 zł).  
 
14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano środki na 
finansowanie projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 
2010/2011” w wysokości 28.826,03 zł.  
Kwota 64.016,76 zł wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i 
finansowanie robót w ramach robót publicznych.  
 
15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  uzyskano 62,35% zaplanowanych 
dochodów. Pochodzą one z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymano kwotę 13.392,21 zł oraz  na dofinansowanie 
zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 
r.-„Wyprawka szkolna” kwotę 36.560,32 zł.  
Z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US w świetlicy, uzyskano 0,43 zł. 
 
16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano ponadplanowane 
dochody z opłaty produktowej w wysokości 1.320,64 zł.  
W związku ze zmianą przepisów - likwidacja z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu przekazano:      
-wpływy z tytułu opłat i kar - 347.372,08 zł, 
-środki GFOŚ i GW -1.335.921,11 zł. 
Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Urządzanie 
terenów zielonych w miejscowości Leśnica” w wysokości 7.140,17 zł. 
Z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymano dofinansowanie                   w wysokości 
2.431.429,45 zł do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 
przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem 
energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa 
oraz 31 grudnia 2010 r. otrzymano środki na finansowanie projektu pn. „Ochrona i odbudowa 
zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie 
Góry Św. Anny” w wysokości 337.693,23 zł. 
Dofinansowanie do pozostałych zadań przewidziane do realizacji w 2011 roku. 
     
17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano              z 



Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w wysokości 2.257.081,35 zł do 
zadania pn. Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy. 
 
Na koniec 2010 r. wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty)             w dochodach  
na  łączną  sumę 574.656,80 zł, na które składają się: 
1.podatek od nieruchomości                                                               216.174,06 zł 
   w tym: 
   -od osób prawnych                                                                            57.462,54 zł 
   -od osób fizycznych                                                                         158.711,52 zł 
 
2.podatek rolny                                                                                     16.630,70 zł 
   w tym: 
   -od osób prawnych                                                                                 149,06 zł 
   -od osób fizycznych                                                                           16.481,64 zł 
                                                                  
3.podatek leśny od osób fizycznych                                                          100,20 zł 
 
4.podatek od środków transportowych od osób fizycznych                 39.632,00 zł 
 
5.podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                280,00 zł 
 
6.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           104.024,40 zł 
   w tym: 
   -od osób prawnych                                                                            43.003,40 zł 
   -od osób fizycznych                                                                           61.021,00 zł 
 
Z powyższej kwoty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 376.841,36 zł  uregulowano do 
dnia 24.03.2011 r. kwotę 39.843,51 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
31.517,59 zł, z podatku rolnego od osób fizycznych 4.012,40 zł, z podatku leśnego od osób 
fizycznych 34,00 zł oraz         z odsetek od osób fizycznych 4.279,52 zł. 
 
7.podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy                        22.606,97 zł 
   w tym: 
   -podatki opłacane w formie karty podatkowej                                  22.606,97 zł 
    od działalności gospodarczej od osób fizycznych 
 
Do dnia 24.03.2011 r. uregulowano kwotę 4.203,95 zł. 
 
8.pozostałe dochody                                                                           175.208,47 zł 
   w tym: 
   - kara nałożona wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Op.            200,00 zł 
     za szkodę - dewastacja przystanku autobusowego w Leśnicy 
   - za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                      15.939,17 zł 
   - za dzierżawę mienia komunalnego                                                   3.273,26 zł 
   - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                        7.877,00 zł 
     w prawo własności 
   - za sprzedaż działek budowlanych                                                     4.740,00 zł 
   - za najem pomieszczeń                                                                          398,70 zł 
   - za mandaty karne kredytowane                                                            550,00 zł 
   - za najem lokali - OSP                                                                           813,28 zł 



   - za opłaty za przedszkole                                                                    3.851,32 zł 
   - za wynajem sal - gimnazjum                                                             4.457,00 zł  
   - za czynsz dzierżawy za autobusy                                                      4.000,00 zł 
   - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu                    101.457,88 zł 
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
     ustawami (rozdział 85212) - świadczenia z funduszu 
     alimentacyjnego do wyegzekwowania przez komornika  
     sądowego 
   - odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy                            20.738,22 zł 
     umieszczonych w domu pomocy społecznej 
   - za odsetki z tytułu nieterminowych wpłat                                         6.912,64 zł 
      w tym: 
      -gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      4.295,44 zł 
      -przedszkola                                                                                      1.491,55 zł 
      -pomoc społeczna                                                                             1.125,65 zł 
 
Z zaległości z pozostałych dochodów do dnia 24.03.2011 r. uregulowano kwotę  22.713,26 zł, 
z tytułu wieczystego użytkowania 287,65 zł, za dzierżawę mienia komunalnego 3.273,26 zł, 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.877,00 zł, za najem 
pomieszczeń 398,70 zł, za najem lokali - OSP 350,00 zł, za opłaty za przedszkole 615,80 zł, 
za wynajem sal w gimnazjum - 4.457,00 zł, za czynsz dzierżawy za autobusy 4.000,00 zł, za 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 227,14 zł, za odpłatność rodzin za pobyt w domu 
pomocy społecznej 1.130,50 zł oraz za pozostałe odsetki łącznie 96,21 zł. 
 
W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 
 
Skutki udzielonych w 2010 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły 
się kwotą 553.180,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 
8.846,00 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminów płatności wyniosły 14.344,00 zł, 
natomiast obniżenie maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów 
w dochodach własnych o kwotę 1.291.769,00 zł. 
     
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD ŻETU GMINY  
 
 Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została     w załączniku 
nr 2 do sprawozdania z  wykonania  budżetu  za 2010 rok, sporządzonym w szczegółowości 
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 
 
Wydatki 2010 roku zamykają się kwotą 28.249.150,69 zł, na plan 33.585.343,00 zł, co  
stanowi 84,11 %, 
z tego:                                            plan                    wykonanie       % wykonania 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-wydatki majątkowe            13.237.479,00 zł   10.310.251,81 zł              77,89 
  z tego: 
  -zadania inwestycyjne         12.576.699,00 zł     9.898.968,41 zł                  78,71 
   w tym: 
   -dotacje celowe zał. 3a         5.879.073,00 zł     5.154.536,11 zł                  87,68 
   -dotacja celowa na pomoc        50.000,00 zł           14.517,34 zł                 29,03 
    finansową dla powiatu  
    (§ 6300) 



 
  -zakupy inwestycyjne              660.780,00 zł         441.283,40 zł                 62,24 
 
-wydatki bieżące                 20.347.864,00 zł     17.938.898,88 zł                 88,16 
  z tego: 
  -wynagrodzenia i składki      8.864.449,00 zł      8.298.537,03 zł                 93,62 
   od nich naliczane         
    w tym: 
    -wynagrodzenia osobowe   6.618.137,00 zł      6.249.132,30 zł                 94,42 
     pracowników 
    -dodatkowe wynagrodzenie   494.489,00 zł         450.318,14 zł                 91,07 
     roczne 
    -wynagrodzenia agencyjno-    17.000,00 zł            15.441,00 zł                 90,83 
     prowizyjne 
    -składki na ubezpieczenia  1.157.926,00 zł       1.069.254,80 zł                 92,34 
     społeczne 
    -składki na Fundusz Pracy    179.918,00 zł          150.455,55 zł                 83,62 
    -składki na ubezpieczenie         6.124,00 zł              6.063,37 zł                 99,01 
     zdrowotne 
    -wynagrodzenia                     390.855,00 zł         357.871,87 zł                 91,56 
     bezosobowe 
 
-świadczenia na rzecz osób    1.905.683,00 zł       1.807.975,97 zł                 94,87 
 fizycznych 
 w tym: 
-wydatki osobowe niezaliczane 358.143,00 zł         333.178,57 zł                 93,03 
 do wynagrodzeń 
-różne wydatki na rzecz osób    124.214,00 zł         105.729,20 zł                 85,12 
 fizycznych 
-nagrody o charakterze                13.740,00 zł           13.740,00 zł               100,00 
 szczególnym niezaliczane 
 do wynagrodzeń 
-świadczenia społeczne          1.289.400,00 zł       1.287.587,54 zł                 99,86 
-inne formy pomocy dla            120.186,00 zł           67.740,66 zł                 56,36 
 uczniów 
 
-dotacje celowe otrzymane    2.764.017,00 zł       2.641.831,99 zł                 95,58 
  z budżetu państwa  
  i z funduszy celowych na 
  realizację zadań zleconych, 
  powierzonych i własnych 
  oraz w ramach programów 
  finansowanych z udziałem 
  środków europejskich 
  (załącznik 3a) 
 
-dotacje celowe przekazane        11.195,00 zł            10.777,83 zł                 96,27 
 do samorządu województwa 
 na zadania bieżące (§ 2330) 
               



-dotacje dla gminnych               575.000,00 zł          575.000,00 zł              100,00 
 jednostek organizacyjnych 
 (§ 2480) 
 
-dotacje celowe na prace             50.000,00 zł           30.000,00 zł                  60,00 
  remontowe i konserwatorskie 
  obiektów zabytkowych  
  przekazane jednostkom  
  niezaliczanym do sektora 
  finansów publicznych  
  (§ 2720) 
-dotacje celowe dla                   156.500,00 zł         154.471,94 zł                  98,70 
  stowarzyszeń (§ 2820) 
     
-dotacje celowe zlecone           185.000,00 zł          182.930,00 zł                  98,88    
  do realizacji pozostałym  
  jednostkom niezaliczanym 
  do sektora finansów publicznych  
  (§ 2830) 
 
-wydatki na realizację              117.000,00 zł          107.614,22 zł                  91,98 
 zadań z zakresu profilaktyki  
 i rozwiązywania problemów 
 alkoholowych i zwalczania 
 narkomanii 
  
-pozostałe wydatki                5.719.020,00 zł        4.129.759,90 zł                72,21 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Wydatki zrealizowano na poziomie 97,21 %, na plan 447.024,00 zł, wykonano 434.551,62 zł. 
Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia 
wynoszą 1.304,86 zł. Dokonano utylizacji psa znajdującego się       w miejscowości Zalesie 
Śl., lisa w mieście Leśnica, borsuka w Porębie i sarny    w Łąkach Kozielskich. 
Składka na Izby Rolnicze w kwocie 11.229,92 zł - 2% od uzyskanych wpływów    z podatku 
rolnego została przekazana w czterech terminach, po upływie terminu płatności danej raty 
podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 70,39% (plan 15.000,00 zł, 
wykonanie 10.558,00 zł. Uregulowano koszty za dojazd, wyłapanie, dowóz, umieszczenie i 
pobyt psów w schronisku.  
Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 867,41 zł.       W 2010 r. 
zorganizowano spotkanie rolników, na którym wręczono nagrody wyróżniającym się 
rolnikom z gminy Leśnica, w ramach podsumowania działalności upowszechnieniowo - 
doradczej. Zorganizowano spotkanie              w sprawie warunków uzyskania dopłat z tytułu 
zużytego do siewu materiału siewnego. Odbyło się zebranie hodowców koni, spotkanie 
rolników w sprawie pobierania próbek glebowych na zawartość składników pokarmowych 
oraz spotkanie sołtysów i liderów wiejskich w zakresie pozyskiwania środków unijnych na 
rozwój i odnowę wsi. Odbył się również konkurs „Piękna Wieś Opolska 2010”.   
Składka członkowska za 2010 rok w kwocie 8.639,-zł na Stowarzyszenie Kraina św. Anny, 
została uregulowana w dniu 09.02.2010 r. 



Wykonano usługi w zakresie badań gleby rolniczej, wykonano próbki glebowe oraz badanie 
gleb użytków rolnych, wydatkowano kwotę 8.608,40 zł. 
Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego, zrealizowana została w 99,93% (plan 368.867,00 zł, wykonanie 
368.619,20 zł). 
Wykonano konserwację rowu stanowiącego własność gminy w obrębie Leśnicy na działce nr 
1376 za kwotę 24.724,83 zł. 
   
-Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
Wykonano remont ujęcia wody w Czarnocinie (czyszczenie studni głębinowej). Koszt 
zadania wyniósł 16.000,00 zł. 
   
-Dział 600 Transport i łączność 
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na 
poziomie 68,45% (plan 5.007.150,00 zł, wykonanie 3.427.599,74 zł). 
W 2010 roku wykonano następujące zadania remontowe dróg gminnych               i 
wewnętrznych: 
-remont ul. Brzegowej, Goreckiego, Krótkiej w Leśnicy - 842.407,35 zł,  
-remont nawierzchni drogi gminnej 105843 O ul. Wolności w Górze Św. Anny - 19.582,18 zł, 
-remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności w Lichyni -  119.754,36 zł, 
-remont drogi gminnej 105931 O ul. Dworcowej w Raszowej - 401.068,63 zł,  
-remont nawierzchni drogi gminnej 105888 O ul. Wiejska VI w Porębie - 24.412,26 zł, 
-remont drogi gminnej 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śl. - 14.030,00 zł, 
-remont drogi wewnętrznej działka nr 1655 w m. Zalesie Śl. - dojazd do gruntów  
 rolnych - 59.999,60 zł. 
 
Kwotę 13.460,00 zł wydatkowano na zadnie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych 
105850 O i 105849 O w Górze Św. Anny (ul. Planetorza i ul. Powstańców). Wykonano   
studium i wiosek aplikacyjny projektu. Dalsza realizacja zadania w 2011 roku. 
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku: 
-budowa drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w Dolnej - 232.899,30 zł, 
-budowa drogi gminnej 105943 O osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową          
 i przebudową oświetlenia w Leśnicy działki nr 2473, 2502, 2587, 2586, 2686 -   
 1.198.440,91 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa („Schetynówka”)  
 598.919,50 zł, środki z budżetu gminy 599.521,41 zł, 
-remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika ul. Słowackiego w Raszowej -  
 24.644,00 zł, 
-budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Dolna - budowa drogi  
 dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 109 i 58 k.m. 1 obręb Dolna - 124.170,82   
 zł, w tym: dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 33.800,00 zł, środki  
 budżetu gminy 90.370,82 zł, 
-przebudowa drogi transportu rolnego w Leśnicy działka nr 3296 - 14.173,00 zł. 
  
W 2010 roku wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 
189.540,44 zł oraz bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych za kwotę 53.447,19 zł. 
W  ramach  bieżącego  utrzymania  dróg  gminnych  wykonano demontaż kurtyn 
przeciwśniegowych, projekt stałej zmiany organizacji ruchu w miejscowości Zalesie Śl., 
Poręba i Wysoka oraz ul. Wolności w Górze Św. Anny, wymieniono łapacze poprzeczne w 
Porębie, wykoszono pobocza dróg gminnych, wykonano remonty cząstkowe jezdni na gorąco 
i zimno  dróg gminnych (Lichynia - Czarnocin, w Porębie ul. Wiejska, w Zalesiu Śl. ul. Św. 



Jadwigi, w Czarnocinie ul. Wiejska, w Łąkach Kozielskich ul. Leśna i w Leśnicy ul. 
Księżowiejska i Brzegowa), wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg (ubytki i 
zaniżenia), wykonano przeglądy okresowe pięcioletnie dróg gminnych, wyczyszczono znaki 
nazw miejscowości, zamocowano tablicę - Plac Narutowicza w Leśnicy, wykonano 
oznakowanie drogowe pionowe i poziome na terenie gminy, wykonano remont przepustu 
drogowego w Raszowej, czyszczono ścieżkę rowerową Poręba - Czarnocin, wykonano 
regulację spływu wód opadowych na ulicy Wiejskiej w Zalesiu Śl., wyremontowano chodnik 
przy ul. Polnej, Sarnesa   i Ojca Teofila oraz przy ul. Kościuszki, ustawiono krawężniki 
ściekowe oraz wbudowano studzienki kanalizacyjno - burzowe na ul. Wolności w Lichyni, 
ustawiono poręcze energochłonne na ul. Szkolnej w Raszowej, czyszczono urządzenia 
odwadniające w Wysokiej, ustawiono zasłony odśnieżne, zakupiono pojemniki na piasek oraz 
zakupiono i zamontowano blokady parkingowe.  
W ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych wykonano usługi geodezyjne w związku 
z remontem nawierzchni drogi dz. Nr 4016 w Leśnicy (wyprofilowanie i uzupełnienie 
nawierzchni tłuczniem kamiennym),  udrożniono przepust i odmulono studnię zbiorczą w 
ciągu drogi na dz. Nr 114 w Górze Św. Anny, wykonano konserwację pobocza drogi 
transportu rolnego w Raszowej. Zakupiono tłuczeń kamienny wapienny (kruszywo) dla 
miejscowości Leśnica, Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasowa, Zalesie Śląskie, Lichynia, 
Poręba, Dolna, Kadłubiec, Wysoka oraz Czarnocin. 
Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi maj 2010 na drogach wyniosły 95.097,-zł. 
Wyremontowano przepusty w miejscowościach Zalesie Śl.   i Krasowa. Wykonano remont 
betonowej kładki dla pieszych i naprawiono mostek nad potokiem Padół pomiędzy ul. 
Brzegową i ul. Młyńską w Leśnicy.  
W ramach remontów i konserwacji przystanków autobusowych na terenie gminy 
przeprowadzono malowanie przystanków.  
 
-Dział 630 Turystyka 
Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w 
kwocie 40.000,-zł. 
 
-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Wydatki  związane z gospodarowaniem  mieniem  komunalnym  stanowią 61,67% (plan 
565.000,00 zł, wykonanie 348.453,43 zł). Wydatki obejmują ogłoszenia o przetargach na 
sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości,  podział działek, wznowienie granic działek, 
wykonanie operatu wartości nieruchomości gruntowej, wykonanie opisu i map, wypisu i 
wyrysu z rejestru gruntów oraz znaków opłaty sądowej - koszt 34.269,01 zł oraz nabycie na 
rzecz gminy nieruchomości gruntowej - koszt 314.184,42 zł.   
Wydatkowano kwotę 1.610,40 zł za wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia 
opłat planistycznych (renty planistycznej).  
Wykonano: 
-remonty bieżące w budynkach komunalnych - 34.998,41 zł, (wykonano remont instalacji 
elektrycznej w budynku przy Placu Narutowicza 2, wymieniono okna    i parapety w budynku 
przy Placu Narutowicza 26 i ul. Brzegowej 3 w Leśnicy oraz w Górze Św. Anny przy ul. 
Szkolnej 1), 
-remont dachu budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 2 w Leśnicy –  
 62.346,11 zł. 
 
-Dział 710 Działalność usługowa 
Wydatki dotyczące prac związanych z opracowaniem planu  zagospodarowania  
przestrzennego  gminy stanowią 7,81 % wykonania planu (plan 80.000,00 zł, wykonanie 



6.248,11).  
Zakupiono mapy ewidencyjne do opracowania zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Zalesie Śl.  
Zamieszczono ogłoszenia w czasopiśmie „Strzelec Opolski” o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki 
Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z 
dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu i 
ogłoszenie      o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśnica.  
Wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej, które odbyły się w dniach 08.01.2010            i 12.02.2010 r.   
Z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 3.000,-zł. Wykonano 
pielęgnację grobów Powstańców, znajdujących się na terenie gminy Leśnica oraz pomnik 
nagrobny na mogile powstańców śląskich w Górze Św. Anny. 
Koszt nowego pomnika nagrobnego z granitu i renowacja tablic memoratywnych na mogile 
zbiorowej powstańców śląskich w Górze Św. Anny wyniósł 3.500,-zł. 
Z budżetu gminy wydatkowano 2.500,-zł, z dotacji celowej 1.000,-zł. 
Na utrzymanie cmentarzy z budżetu gminy, wydatkowano kwotę 1.006,63 zł. Zakupiono 
kwiaty, stroiki i znicze. Pomalowano ogrodzenie cmentarza żydowskiego w Leśnicy i Grobu 
Powstańców w Lichyni. Wykonano prace pielęgnacyjne na grobach Powstańców. 
   
-Dział 750 Administracja publiczna 
Wydatki związane z wykonywaniem zadań przez  pracowników administracji wynikające z 
ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy        a organy administracji 
rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 % (plan 90.500,00 zł, wykonanie 90.500,00 zł).    
 
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w 
wysokości 50.000,-zł, z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 
1805 O ( ul. Góry Św. Anny w Leśnicy), przekazano zgodnie z zawartą umową w terminie 7 
dni od momentu końcowego odbioru robót w wysokości 14.517,34 zł. 
 
Wykonanie wydatków na działalność Rady Miejskiej oraz jej organów ukształtowało się na 
poziomie 96,00 % (plan 72.600,00 zł).  
W 2010 r. odbyło się trzynaście sesji Rady Miejskiej oraz czterdzieści posiedzeń komisji 
problemowych. 
  
Wydatki ogółem wynoszą                                                                    69.697,43 zł 
w tym: 
-diety dla radnych i członków komisji  problemowych                       61.960,50 zł 
- materiały biurowe                                                                                    948,72 zł 
- usługi pocztowe                                                                                    4.807,68 zł 
- usługi telefoniczne                                                                               1.350,00 zł                                        
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń                     630,53 zł 
  kserograficznych 
        
Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 80,93% 
wykonania planu (plan 2.488.746,00). 
W 2010 roku wydatkowano ogółem                                                2.014.212,69 zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                            22.840,51 zł 



   z tego: 
   -zakup sprzętu i wyposażenia biur i pomieszczeń                             22.840,51 zł 
 
- wydatki bieżące                                                                             1.991.372,18 zł 
   z tego: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                1.586.052,03 zł 
     (pracowników administracji i obsługi)  
      w tym: 
      - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  1.263.939,15 zł 
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"                        93.008,70 zł 
      - składki na ubezpieczenia społeczne                                           199.939,53 zł 
      - składki na Fundusz Pracy                                                             29.164,65 zł 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              1.816,10 zł 
      w tym: 
      - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           1.816,10 zł 
       (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników  
        obsługi) 
 
   - pozostałe wydatki                                                                          403.504,05 zł 
     w tym: 
     - wpłaty na PFRON                                                                         28.638,00 zł 
     - materiały i wyposażenie                                                              122.094,30 zł 
       (zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do 
        samochodu służbowego, oleju opałowego, kwiatów, 
        koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, 
        książek, prasy, kalendarzy, środków czystości itp., 
        doposażenie biur ) 
     - energia                                                                                           14.760,90 zł 
       (energia elektryczna i woda ) 
     - usługi remontowe                                                                          32.818,63 zł 
       (naprawy i konserwacje maszyn , ksera i komputerów, 
        remonty pomieszczeń i samochodu służbowego ) 
     - usługi zdrowotne                                                                                869,00 zł 
       (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) 
     - usługi pozostałe                                                                           108.281,31 zł 
       (opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, usługi reklamowe, 
        usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, 
        ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.) 
     - opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet                   8.120,70 zł 
     - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                            1.279,59 zł 
     - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                             8.257,44 zł 
     - podróże służbowe krajowe                                                              4.563,51 zł 
     - podróże służbowe zagraniczne                                                        1.804,80 zł 
     - różne opłaty i składki                                                                    12.851,00 zł 
       (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, 
        różne ubezpieczenia rzeczowe, składki członkowskie) 
     - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    33.006,96 zł 
     - szkolenia pracowników                                                                 11.555,00 zł 
     - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego             3.878,31 zł 
       i urządzeń kserograficznych 



     - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów               10.724,60 zł 
       i licencji 
 
Wydatki na realizację powszechnego spisu rolnego, zrealizowano z dotacji celowej. Na plan 
15.987,00 zł, wykorzystano 15.942,61 zł. 
 
Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 151.417,87 zł.                          W ramach 
zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja 
wydatkowano kwotę 53.153,10 zł. Uczestniczono w: 
- wystawie stołów wielkanocnych - przygotowało sołectwo Dolna, 
- Międzynarodowym Forum Gospodarczym - „Śląsk”, 
- Laurze Ziemi Strzeleckiej - wręczono statuetkę chórowi Bazyliki Św. Anny. 
Zakupiono torby papierowe z nadrukiem logo gminy Leśnica, rollbaner do promocji gminy 
(zdjęcie, logo, herb gminy), broszury informacyjne dotyczące gminy. Wykonano fotografie 
przedstawiające architektoniczne i przyrodnicze walory Gminy Leśnica. 
Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę. Zamieszczano teksty reklamowe 
w Serwisie Opolskim. Opłacono hosting (udostępnienie serwera) domeny 
www.pielgrzymowanie.eu oraz emisję reklam na portalu dobrzy politycy.pl. 
Na zadanie - trasy rowerowe Euroregionu Pradziad - promocja tradycji                 i tożsamości 
kulturowej gminy Leśnica - etap I, wydatkowano kwotę 96.666,52 zł. Wykonano 
dokumentację projektową w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz projekt tras rowerowych 
w granicach Gminy Leśnica. Wykonano oznakowanie tras rowerowych - etap I, ulotki 
informacyjno - promocyjne, etui skórzane, torebki papierowe, kalendarze ścienne, albumy w 
twardej oprawie, notesy oraz długopisy z nadrukiem. Dokonano ubezpieczenia (od 
dewastacji) oznakowania tras rowerowych.    
Na zadanie - współpraca transgraniczna sposobem na rozwój Gminy Leśnica, wydatkowano 
kwotę 1.598,25 zł. Wykonano dokumentację projektową w ramach Funduszu Mikroprojektów 
POWT 2007-2013. 
  
Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 
14.630,19 zł, przeznaczono na nagrodę - laur najlepszego gimnazjalisty, na nagrody dla 
laureatów plebiscytu „Najlepsi z najlepszych”, na nagrody dla uczestników „Mistrzostw 
Polski w biegach górskich” oraz dla pracowników GZO za przygotowanie wniosków i 
realizację projektów związanych z oświatą i wychowaniem, książki dla absolwentów 
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, komplet pióro z długopisem i dyplomy 
jako nagrody dla uczniów wyróżnionych oraz statuetki i medale za osiągnięcia sportowe 
uczniów w roku szkolnym 2009/2010 oraz dyplomy, medale i statuetki za uczestnictwo w 
grach, zabawach i turniejach. 
Za usługę skład, druk i transport gazety lokalnej „Wiadomości Leśnickie”, wydatkowano 
kwotę 9.500,01 zł. 
Na międzynarodową współpracę partnerską wydatkowano kwotę 16.297,14 zł. Odbył się 
wyjazd delegacji do miasta Hirscheid w sprawie nawiązania współpracy. Odbyło się 
spotkanie z gminami partnerskimi Crostwitz i Gebrun.  
Z okazji XX-lecia istnienia TSKN i 15 lat przyjaźni pomiędzy gminami Gebrun  i Leśnica, 
zakupiono upominki dla zaprzyjaźnionych gmin. 
Wypłacono zryczałtowane diety dla sołtysów w kwocie 14.950,00 zł. 
Za materiały do wykonania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wysoka wydatkowano kwotę 
169,60 zł, natomiast pędzle i farby do odnowienia tablicy ogłoszeniowej w Łąkach 
Kozielskich kosztowały 49,50 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 219,10 zł. 
Uregulowano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 



w wysokości 2.473,64 zł.  
Zakupiono oświetlenie na okres Bożego Narodzenia. Koszt 2.000,00 zł. 
 
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa     
Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonana  
w 100,00 % (plan 1.385,00 zł, wykonanie 1.385,00 zł). 
W dniu 20 czerwca 2010 roku odbyła się I tura  wyborów Prezydenta RP. Przygotowanie i 
przeprowadzenie wyborów zamknęło się kwotą 15.303,05 zł. 
II tura wyborów odbyła się w dniu 4 lipca 2010 roku, wydatkowano kwotę 10.434,14 zł.  
21 listopada 2010 roku odbyły się wybory do rady gminy oraz głosowanie w wyborach 
burmistrza. Koszt zamknął się kwotą 20.497,01 zł.  
Na wydatki związane z wyborami otrzymano dotację celową z budżetu państwa. 
  
Dział 752 Obrona narodowa   
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz  
dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste, nie były zrealizowane w 
2010 roku - nie odbyły się ćwiczenia wojskowe. 
Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - dotacja celowa, zamknęła się kwotą 500,00 zł 
tj.100% wykonania planu. W dniu 4 października 2010 roku zostało przeprowadzone 
szkolenie obronne kadry kierowniczej i pracowników urzędu.  
                
-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 10.000,-zł. Dofinansowano dodatkowe 
służby policyjne.  
 
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 82,27% 
(plan 309.140,00 zł). 
 
W 2010 roku wydatkowano ogółem                                                   254.340,43 zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                            23.246,60 zł 
   z tego: 
   -zakup i montaż wyciągu spalin z samochodów ratowniczo -          14.505,80 zł 
    gaśniczych w remizie OSP w Zalesiu Śl. 
   -zakupy inwestycyjne jednostek OSP                                                 8.740,80 zł 
 
- wydatki bieżące                                                                                231.093,83 zł 
   z tego: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     36.308,40 zł 
      w tym: 
      - składki na ubezpieczenia społeczne                                               1.268,40 zł 
      - wynagrodzenia bezosobowe                                                         35.040,00 zł  
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              3.844,83 zł 
      w tym: 
      - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                        3.844,83 zł 
 
   - pozostałe wydatki                                                                          190.940,60 zł 
     w tym: 



     - materiały i wyposażenie                                                                70.708,16 zł 
     - energia                                                                                           23.039,13 zł 
     - usługi remontowe                                                                          65.728,36 zł 
     - usługi zdrowotne                                                                             4.880,00 zł 
     - usługi pozostałe                                                                             12.297,02 zł 
     - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                            1.262,08 zł 
     - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                525,85 zł 
     - różne opłaty i składki                                                                    12.500,00 zł 
 
Zadania z zakresu obrony cywilnej, zrealizowano w 99,76%. Na plan 12.500,00 zł, wykonano 
12.469,43 zł. 
Wykonano konserwację masztów w miejscowości Dolna i Góra Św. Anny za kwotę 3.660,00 
zł. Remont syreny alarmowej OC w Dolnej wyniósł 3.963,10 zł, natomiast w Górze Św. Anny 
4.346,33 zł. 
Wykonano drzwi do magazynu obrony cywilnej za kwotę 500,00 zł. 
 
Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono 
kwotę 241,96 zł. 
 
-Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane       z ich poborem 
Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 
zrealizowano na poziomie 88,60% (plan 32.000,00 zł). 
     
Wydatkowano ogółem                                                                          28.351,54 zł 
w tym: 
- wydatki bieżące                                                                                  28.351,54 zł 
   z tego: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     15.441,00 zł 
     w tym: 
     - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                        15.441,00 zł 
       ( wynagrodzenie sołtysów za inkaso ) 
 
   - pozostałe wydatki                                                                            12.910,54 zł 
     w tym: 
     - usługi pozostałe                                                                               9.074,80 zł 
       (usługi pocztowe, opłaty komornicze) 
     - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        3.835,74 zł                     
 
- Dział 758 Różne rozliczenia 
Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe: 
-na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, 
-na wydatki Rad sołeckich i osiedlowych, 
-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Kwota 82.698,-zł nie została rozdysponowana w 2010 roku, ze względu na brak 
zapotrzebowania. 
                                                        
-Dział 801 Oświata i wychowanie 
Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 94,85 % (plan 9.194.019,00 zł, 
wykonanie 8.720.895,87 zł). 



       
Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości    3.681.236,96 zł (plan 
3.890.032,00 zł), co stanowi 94,63% wykonania planu.  
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                          362.061,83 zł 
   z tego: 
   - SP Leśnica                                                                                       24.331,56 zł 
   -projekt Opolska Szkoła, Szkołą ku przyszłości                               23.111,56 zł 
   -zakup kserokopiarki                                                                           1.220,00 zł 
   - SP Zalesie Śląskie                                                                         336.427,58 zł 
   -zakup kosiarki samojezdnej                                                               7.220,00 zł 
   -remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim            329.207,58 zł 
    wraz z wyposażeniem 
   - SP Raszowa                                                                                       1.302,69 zł 
   -wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej                                  1.302,69 zł 
 
w tym: 
- wydatki bieżące - ogółem                                                            3.319.175,13 zł 
   z tego: 
   - bieżące utrzymanie szkół                                                           3.116.184,43 zł 
   - SP Leśnica                                                                                  1.597.110,15 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                789.018,61 zł 
   - SP Raszowa                                                                                   730.055,67 zł 
    
   - realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość          179.008,70 zł 
   - SP Leśnica                                                                                       83.925,92 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                  57.078,93 zł 
   - SP Raszowa                                                                                     38.003,85 zł 
   - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc              23.982,00 zł 
     Zabaw w szkole - dotyczy Programu „Radosna Szkoła” 
   - SP Leśnica                                                                                       11.991,00 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                    5.996,00 zł 
   - SP Raszowa                                                                                       5.995,00 zł 
 
   w tym: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem            2.558.547,68 zł 
     z tego: 
   - bieżące utrzymanie szkół                                                           2.459.117,03 zł 
     - SP Leśnica                                                                                1.241.313,59 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                              638.694,78 zł 
     - SP Raszowa                                                                                 579.108,66 zł 
 
   - realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość            99.430,65 zł 
   - SP Leśnica                                                                                       34.244,47 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                  41.914,74 zł 
   - SP Raszowa                                                                                     23.271,44 zł 
 
     w tym: 
     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   1.933.616,28 zł 
      - SP Leśnica                                                                                  975.990,34 zł 



      - SP Zalesie Śl.                                                                             500.968,35 zł 
      - SP Raszowa                                                                                456.657,59 zł 
 
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              141.266,29 zł 
      - SP Leśnica                                                                                    71.327,37 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                               36.775,55 zł 
      - SP Raszowa                                                                                  33.163,37 zł 
 
     - składki na ubezpieczenia społeczne - ogółem                             337.359,78 zł 
      - SP Leśnica                                                                                  167.593,44 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                               89.135,08 zł 
      - SP Raszowa                                                                                  80.631,26 zł 
 
     - składki na Fundusz Pracy - ogółem                                              50.162,28 zł 
      - SP Leśnica                                                                                    25.892,86 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                               12.338,54 zł 
      - SP Raszowa                                                                                  11.930,88 zł 
 
     - wynagrodzenia bezosobowe - ogółem                                          96.143,05 zł 
      - SP Leśnica                                                                                    34.754,05 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                               41.392,00 zł 
      - SP Raszowa                                                                                  19.997,00 zł 
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem                           149.625,01 zł 
     z tego: 
     - SP Leśnica                                                                                     72.507,44 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                40.526,67 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   36.590,90 zł 
 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         146.425,01 zł 
      - SP Leśnica                                                                                    71.307,44 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                               39.526,67 zł 
      - SP Raszowa                                                                                  35.590,90 zł 
 
     -inne formy pomocy dla uczniów                                                      3.200,00 zł 
      - SP Leśnica                                                                                      1.200,00 zł 
      - SP Zalesie Śl.                                                                                 1.000,00 zł 
      - SP Raszowa                                                                                    1.000,00 zł 
 
   - pozostałe wydatki - ogółem                                                         611.002,44 zł 
     z tego: 
   - bieżące utrzymanie szkół                                                              507.442,39 zł 
     - SP Leśnica                                                                                   283.289,12 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                              109.797,16 zł 
     - SP Raszowa                                                                                 114.356,11 zł 
 
   - realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość            79.578,05 zł 
   - SP Leśnica                                                                                       49.681,45 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                  15.164,19 zł 



   - SP Raszowa                                                                                     14.732,41 zł 
 
   - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc              23.982,00 zł 
     Zabaw w szkole - dotyczy Programu „Radosna Szkoła” 
   - SP Leśnica                                                                                       11.991,00 zł 
   - SP Zalesie Śl.                                                                                    5.996,00 zł 
   - SP Raszowa                                                                                       5.995,00 zł 
 
     w tym:                                                          
    -wpłaty na PFRON                                                                             9.044,00 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       9.044,00 zł 
 
    -zakup materiałów i wyposażenia - ogółem                                   208.094,94 zł 
     - SP Leśnica                                                                                   127.429,15 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                40.355,37 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   40.310,42 zł 
 
    -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    39.358,74 zł 
     - SP Leśnica                                                                                     13.373,10 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                12.368,85 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   13.616,79 zł 
 
    -energia ( energia elektryczna i woda )                                            44.090,61 zł 
     - SP Leśnica                                                                                     23.832,04 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                11.895,93 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     8.362,64 zł 
 
    -usługi remontowe                                                                            37.869,42 zł 
     - SP Leśnica                                                                                     17.263,59 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  4.115,13 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   16.490,70 zł 
 
    -usługi zdrowotne                                                                               1.405,00 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       1.030,00 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                     340,00 zł 
     - SP Raszowa                                                                                         35,00 zł 
 
    -pozostałe usługi - ogółem                                                              112.385,79 zł 
     - SP Leśnica                                                                                     74.727,10 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                18.870,25 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   18.788,44 zł 
 
    -opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet                     2.774,28 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       1.310,28 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                     732,00 zł 
     - SP Raszowa                                                                                        732,00 zł 
 
    -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                               5.512,00 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       2.538,15 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  1.175,44 zł 



     - SP Raszowa                                                                                     1.798,41 zł 
 
    -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          12,20 zł 
     - SP Leśnica                                                                                            12,20 zł 
 
    -podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                          5.076,11 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       2.258,41 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  1.576,78 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     1.240,92 zł 
 
    -różne opłaty i składki                                                                        9.783,65 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       4.189,00 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  4.026,65 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     1.568,00 zł 
 
    -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    120.899,00 zł 
     - SP Leśnica                                                                                     63.827,00 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                28.576,00 zł 
     - SP Raszowa                                                                                   28.496,00 zł 
 
    -szkolenia pracowników                                                                     4.142,00 zł 
     - SP Leśnica                                                                                          972,00 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  1.890,00 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     1.280,00 zł 
 
    -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego               4.267,45 zł 
     i urządzeń kserograficznych 
     - SP Leśnica                                                                                       1.656,06 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  1.499,97 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     1.111,42 zł 
 
    -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     6.287,25 zł 
     - SP Leśnica                                                                                       1.499,49 zł 
     - SP Zalesie Śl.                                                                                  3.534,98 zł 
     - SP Raszowa                                                                                     1.252,78 zł 
   
Utrzymanie przedszkoli ogółem                                                   1.511.668,75 zł 
(plan 1.616.109,00 zł)  
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                            14.150,38 zł 
   z tego: 
   - PP Leśnica                                                                                         2.000,00 zł 
     -zakup komputera                                                                              2.000,00 zł 
   - PP Raszowa                                                                                     12.150,38 zł 
     -zakup komputera                                                                              2.250,00 zł 
     -zakup pieca elektrycznego                                                                  999,00 zł 
     -zakup zmywarko-wyparzarki                                                           7.276,53 zł 
     -wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej                                1.624,85 zł 
 
   -zakup komputera do PP w Leśnicy                                                    2.000,00 zł 



 
- wydatki bieżące - ogółem                                                              1.497.518,37 zł 
   z tego: 
   - PP Leśnica                                                                                     581.170,92 zł 
   - PP Dolna                                                                                          93.658,16 zł 
   - PP Góra Św. Anny                                                                          99.480,70 zł 
   - PP Kadłubiec                                                                                   83.398,52 zł                         
   - PP Zalesie Śl.                                                                                176.229,41 zł 
   - PP Lichynia                                                                                     94.478,79 zł 
   - PP Raszowa                                                                                   282.904,84 zł 
   - PP Łąki Kozielskie                                                                          86.197,03 zł 
 
   w tym: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem                1.057.572,87 zł 
     z tego: 
     - PP Leśnica                                                                                   388.159,87 zł 
     - PP Dolna                                                                                        74.089,87 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                        74.346,30 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                 56.146,40 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                              141.997,05 zł 
     - PP Lichynia                                                                                   61.823,09 zł 
     - PP Raszowa                                                                                 210.623,52 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                        50.386,77 zł 
 
     w tym: 
     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      815.096,24 zł 
      - PP Leśnica                                                                                  303.180,09 zł 
      - PP Dolna                                                                                       58.494,42 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                       58.487,54 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                44.579,43 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                             111.164,68 zł 
      - PP Lichynia                                                                                  44.565,80 zł 
      - PP Raszowa                                                                                160.075,75 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                       34.548,53 zł 
 
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                60.633,68 zł 
      - PP Leśnica                                                                                    21.204,78 zł 
      - PP Dolna                                                                                         4.491,97 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         4.480,20 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                  3.194,47 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                                 8.583,21 zł 
      - PP Lichynia                                                                                    3.119,44 zł 
      - PP Raszowa                                                                                  13.000,41 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                         2.559,20 zł 
 
     - składki na ubezpieczenia społeczne                                            140.936,78 zł 
      - PP Leśnica                                                                                    50.530,28 zł 
      - PP Dolna                                                                                         9.815,14 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         9.867,81 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                  7.145,21 zł                         



      - PP Zalesie Śl.                                                                               19.716,61 zł 
      - PP Lichynia                                                                                    8.425,12 zł 
      - PP Raszowa                                                                                  28.423,62 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                         7.012,99 zł 
 
     - składki na Fundusz Pracy                                                              18.445,48 zł 
      - PP Leśnica                                                                                      6.175,72 zł 
      - PP Dolna                                                                                         1.288,34 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         1.310,75 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                     877,29 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                                 2.532,55 zł 
      - PP Lichynia                                                                                    1.162,73 zł 
      - PP Raszowa                                                                                    4.332,05 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                            766,05 zł 
 
     - wynagrodzenia bezosobowe                                                          22.460,69 zł 
      - PP Leśnica                                                                                      7.069,00 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                            200,00 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                     350,00 zł                         
      - PP Lichynia                                                                                    4.550,00 zł 
      - PP Raszowa                                                                                    4.791,69 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                         5.500,00 zł 
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem                             48.665,88 zł 
     z tego: 
      - PP Leśnica                                                                                    16.284,01 zł 
      - PP Dolna                                                                                         4.062,24 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         4.199,22 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                  2.818,90 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                                 7.205,69 zł 
      - PP Lichynia                                                                                    3.095,71 zł 
      - PP Raszowa                                                                                    7.981,89 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                         3.018,22 zł 
 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           48.665,88 zł 
      - PP Leśnica                                                                                    16.284,01 zł 
      - PP Dolna                                                                                         4.062,24 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         4.199,22 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                  2.818,90 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                                 7.205,69 zł 
      - PP Lichynia                                                                                    3.095,71 zł 
      - PP Raszowa                                                                                    7.981,89 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                         3.018,22 zł 
 
 
   - pozostałe wydatki - ogółem                                                          391.279,62 zł 
     z tego: 
     - PP Leśnica                                                                                   176.727,04 zł 
     - PP Dolna                                                                                        15.506,05 zł 



     - PP Góra Św. Anny                                                                        20.935,18 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                 24.433,22 zł 
     - PP Zalesie Śl.                                                                                27.026,67 zł 
     - PP Lichynia                                                                                   29.559,99 zł 
     - PP Raszowa                                                                                   64.299,43 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                        32.792,04 zł 
 
     w tym:                                                          
     -zakup materiałów i wyposażenia                                                 120.181,35 zł 
      - PP Leśnica                                                                                    46.925,74 zł 
      - PP Dolna                                                                                         1.747,31 zł 
      - PP Góra Św. Anny                                                                         2.536,02 zł 
      - PP Kadłubiec                                                                                  3.833,34 zł                         
      - PP Zalesie Śl.                                                                                 6.341,49 zł 
      - PP Lichynia                                                                                  13.550,54 zł 
      - PP Raszowa                                                                                  27.232,35 zł 
      - PP Łąki Kozielskie                                                                       18.014,56 zł 
 
    -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     13.152,95 zł 
     - PP Leśnica                                                                                       2.762,94 zł 
     - PP Dolna                                                                                             773,80 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                          1.821,69 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                      598,95 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                  2.599,83 zł 
     - PP Lichynia                                                                                        861,83 zł           
     - PP Raszowa                                                                                     2.354,16 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                          1.379,75 zł 
 
    -energia ( energia elektryczna i woda )                                            29.235,85 zł 
     - PP Leśnica                                                                                     11.324,71 zł 
     - PP Dolna                                                                                          1.731,01 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                          2.176,05 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                   1.963,15 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                  2.554,60 zł 
     - PP Lichynia                                                                                     1.213,33 zł           
     - PP Raszowa                                                                                     6.870,40 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                          1.402,60 zł 
 
    -usługi remontowe                                                                          106.911,33 zł 
     - PP Leśnica                                                                                     80.139,54 zł 
     - PP Dolna                                                                                               10,87 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                             840,43 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                   3.281,80 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     197,53 zł 
     - PP Lichynia                                                                                     8.691,98 zł           
     - PP Raszowa                                                                                     7.556,94 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                          6.192,24 zł 
 
    -usługi zdrowotne                                                                                  877,00 zł 
     - PP Leśnica                                                                                          317,00 zł 



     - PP Góra Św. Anny                                                                               35,00 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                        35,00 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     290,00 zł 
     - PP Lichynia                                                                                          65,00 zł           
     - PP Raszowa                                                                                         70,00 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                               65,00 zł 
 
    -pozostałe usługi                                                                               44.970,18 zł 
     - PP Leśnica                                                                                     10.854,46 zł 
     - PP Dolna                                                                                          5.842,80 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                          7.888,98 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                   9.755,26 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                  2.850,90 zł 
     - PP Lichynia                                                                                     1.111,16 zł           
     - PP Raszowa                                                                                     5.095,77 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                          1.570,85 zł 
 
    -opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet                        863,38 zł 
     - PP Leśnica                                                                                          348,00 zł 
     - PP Raszowa                                                                                        515,38 zł 
 
    -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                               6.611,92 zł 
     - PP Leśnica                                                                                       1.333,21 zł 
     - PP Dolna                                                                                             695,42 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                             866,56 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                      667,02 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     828,49 zł 
     - PP Lichynia                                                                                        539,63 zł           
     - PP Raszowa                                                                                        999,33 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                             682,26 zł 
 
    -podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                          2.874,25 zł 
     - PP Leśnica                                                                                       1.677,87 zł 
     - PP Dolna                                                                                               91,96 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                               46,91 zł 
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     376,11 zł 
     - PP Lichynia                                                                                        100,30 zł           
     - PP Raszowa                                                                                        498,72 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                               82,38 zł 
 
    -różne opłaty i składki                                                                        7.821,53 zł 
     - PP Leśnica                                                                                       1.428,00 zł 
     - PP Dolna                                                                                             230,00 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                             343,00 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                      177,00 zł 
     - PP Zalesie Śl.                                                                                  3.625,53 zł 
     - PP Lichynia                                                                                        203,00 zł                                   
     - PP Raszowa                                                                                    1.638,00 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                             177,00 zł 
 



    -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      53.411,00 zł 
     - PP Leśnica                                                                                     17.767,00 zł 
     - PP Dolna                                                                                          4.238,00 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                          4.307,00 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                   3.973,00 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                  6.777,00 zł 
     - PP Lichynia                                                                                     3.201,00 zł           
     - PP Raszowa                                                                                     9.947,00 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                          3.201,00 zł 
 
    -szkolenia pracowników                                                                        927,01 zł 
     - PP Leśnica                                                                                          149,53 zł 
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     326,24 zł 
     - PP Raszowa                                                                                        451,24 zł 
 
    -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                  987,87 zł 
     i urządzeń kserograficznych 
     - PP Leśnica                                                                                          516,14 zł 
     - PP Dolna                                                                                             144,88 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                               33,64 zł 
     - PP Kadłubiec                                                                                      148,70 zł                         
     - PP Zalesie Śl.                                                                                       19,95 zł 
     - PP Raszowa                                                                                        100,16 zł 
     - PP Łąki Kozielskie                                                                               24,40 zł 
 
    -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     2.454,00 zł 
     - PP Leśnica                                                                                       1.182,90 zł 
     - PP Góra Św. Anny                                                                               39,90 zł 
     - PP Zalesie Śl.                                                                                     239,00 zł 
     - PP Lichynia                                                                                          22,22 zł           
     - PP Raszowa                                                                                        969,98 zł 
 
Utrzymanie gimnazjum ogółem                                                   2.032.171,43 zł 
(plan 2.105.192,00 zł)  
w tym: 
- wydatki bieżące - ogółem                                                            2.032.171,43 zł 
   z tego: 
  -bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy            1.580.435,60 zł 
  -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość            133.356,44 zł 
   przez Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
  -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                            318.379,39 zł 
    i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu  
    ekologicznym 
    
   w tym: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem               1.411.364,69 zł 
     z tego: 
     -bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy          1.304.820,23 zł 
     -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość           63.168,05 zł 
      przez Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 



     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                           43.376,41 zł 
      i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     w tym: 
     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   1.056.218,00 zł 
       -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                            1.021.902,10 zł 
       -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                         34.315,90 zł 
         i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                77.201,22 zł 
       -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                 74.875,44 zł 
       -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                           2.325,78 zł 
         i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     - składki na ubezpieczenia społeczne                                            186.020,28 zł 
       -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                               172.783,73 zł 
       -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość           7.399,55 zł 
       -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                           5.837,00 zł 
         i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     - składki na Fundusz Pracy                                                              27.068,44 zł 
       -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                 25.138,96 zł 
       -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość           1.031,75 zł 
       -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                              897,73 zł 
         i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     - wynagrodzenia bezosobowe                                                          64.856,75 zł 
       -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                 10.120,00 zł 
       -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość         54.736,75 zł 
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - ogółem                             83.421,07 zł 
     z tego: 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   83.381,07 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                                  40,00 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           82.521,07 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   82.481,07 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                                  40,00 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     -inne formy pomocy dla uczniów                                                         900,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                        900,00 zł 
 
   - pozostałe wydatki - ogółem                                                          537.385,67 zł 
     z tego: 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                 192.234,30 zł 
     -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość           70.188,39 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                         274.962,98 zł 



       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
     w tym:                                                          
    -wpłaty na PFRON                                                                             9.061,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     9.061,00 zł 
 
    -zakup materiałów i wyposażenia                                                  224.157,02 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   17.225,60 zł 
     -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość             4.796,00 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                         202.135,42 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     19.656,78 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   19.656,78 zł 
 
    -energia ( energia elektryczna i woda )                                            71.548,30 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                  29.151,17 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                          42.397,13 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -usługi remontowe                                                                            12.464,86 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     9.363,95 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                             3.100,91 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -usługi zdrowotne                                                                                  340,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                        305,00 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                                  35,00 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -pozostałe usługi                                                                             109.239,84 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   27.468,93 zł 
     -realizacja projektu - Leśnicka szansa na lepszą przyszłość           65.392,39 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                           16.378,52 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet                        348,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                        348,00 zł 
 
    -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                               2.753,32 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     2.753,32 zł 
 
    -podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                          1.899,29 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     1.899,29 zł 
 
    -różne opłaty i składki                                                                      14.199,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     4.855,00 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                             9.344,00 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 



    -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      62.708,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                   61.136,00 zł 
     -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej                             1.572,00 zł 
       i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 
 
    -szkolenia pracowników                                                                        240,00 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                        240,00 zł 
 
    -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego               2.708,90 zł 
     i urządzeń kserograficznych 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     2.708,90 zł 
 
    -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     6.061,36 zł 
     -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy                                                     6.061,36 zł 
 
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem                                232.343,21 zł 
(plan 253.163,00 zł)  
w tym: 
- wydatki bieżące                                                                                232.343,21 zł 
   z tego: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      27.395,13 zł 
     w tym: 
    - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 3.764,49 zł 
    - wynagrodzenia bezosobowe                                                           23.630,64 zł 
 
- pozostałe wydatki                                                                            204.948,08 zł 
  w tym:  
  -pozostałe usługi  ( przejazdy uczniów )                                          204.765,08 zł 
  -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          183,00 zł 
                                 
Obsługa ekonomiczno - administracyjna                                       354.933,70 zł 
placówek oświaty i wychowania 
(plan 378.609,00 zł)  
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                              4.539,98 zł 
   z tego: 
   -zakup dwóch komputerów                                                                 4.539,98 zł 
 
- wydatki bieżące                                                                                350.393,72 zł 
   z tego: 
  -bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy          306.513,72 zł 
  -realizacja projektu - Leśniczanie ku przyszłości                               43.880,00 zł 
 
   w tym: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   301.523,71 zł 
     z tego: 
     -bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy       270.323,71 zł 
     -realizacja projektu - Leśniczanie ku przyszłości                            31.200,00 zł 
 
     w tym: 



    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                       217.296,34 zł 
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 14.485,30 zł 
    - składki na ubezpieczenia społeczne                                               34.625,09 zł 
    - składki na Fundusz Pracy                                                                 3.916,98 zł 
     z tego: 
     -bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy       270.323,71 zł 
 
    - wynagrodzenia bezosobowe                                                           31.200,00 zł 
     z tego: 
     -realizacja projektu - Leśniczanie ku przyszłości                            31.200,00 zł 
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 250,00 zł 
     z tego: 
     -bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy              250,00 zł 
 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                250,00 zł 
 
   - pozostałe wydatki                                                                            48.620,01 zł 
     z tego: 
     -bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy         35.940,01 zł 
     -realizacja projektu - Leśniczanie ku przyszłości                            12.680,00 zł 
 
     w tym:                                                          
     -zakup materiałów i wyposażenia                                                     4.442,71 zł 
     -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt     12.680,00 zł 
     -usługi remontowe                                                                                122,00 zł 
     -usługi zdrowotne                                                                                 145,00 zł 
     -pozostałe usługi                                                                                3.097,88 zł 
     -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                              2.444,80 zł 
     -podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                         2.542,02 zł 
     -różne opłaty i składki                                                                          924,00 zł 
     -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       5.938,00 zł 
     -szkolenia pracowników                                                                    3.865,00 zł 
     -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                 561,20 zł 
      i urządzeń kserograficznych 
     -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  11.857,40 zł 
 
Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem      695.124,50 zł                                                   
(plan 724.585,00 zł)  
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                            15.500,00 zł 
   z tego: 
   -zakup kserokopiarki                                                                           4.000,00 zł 
   -zakup instrumentów muzycznych                                                    11.500,00 zł 
    (kocioł symfoniczny) 
 
- wydatki bieżące                                                                                679.624,50 zł 
   z tego: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    579.815,60 zł 



     w tym: 
    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                       453.957,15 zł 
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 32.325,69 zł 
    - składki na ubezpieczenia społeczne                                               73.827,46 zł 
    - składki na Fundusz Pracy                                                               10.605,30 zł 
    - wynagrodzenia bezosobowe                                                             9.100,00 zł 
 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            26.076,49 zł 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           26.076,49 zł 
 
- pozostałe wydatki                                                                               73.732,41 zł 
  z tego:                                                          
  -zakup materiałów i wyposażenia                                                      19.924,44 zł 
  -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         7.205,08 zł 
  -usługi remontowe                                                                                     50,42 zł 
  -usługi zdrowotne                                                                                      80,00 zł 
  -pozostałe usługi                                                                                   7.928,06 zł 
  -opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet                       1.924,03 zł 
  -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                                 1.148,22 zł 
  -podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                               976,16 zł 
  -różne opłaty i składki                                                                          1.577,00 zł 
  -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        32.919,00 zł 
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 90,78 % (plan 37.315,00 zł, 
wykonanie 33.876,23 zł). 
Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania 
doradztwa metodycznego. W 2010 roku zgodnie z umową przelano kwotę 10.777,83 zł.  
W ramach wynagrodzeń bezosobowych, pozostałych usług, delegacji i szkoleń wydatkowano 
kwotę 23.098,40 zł,  
z tego:   
-wynagrodzenia bezosobowe                                                                 1.495,00 zł 
 w tym: 
 -Szkoła Muzyczna Leśnica                                                                   1.495,00 zł 
 
-pozostałe usługi                                                                                 12.797,00 zł 
 w tym: 
- PG Leśnica                                                                                             140,00 zł 
- GZO Leśnica                                                                                     12.657,00 zł 
 
-podróże służbowe krajowe  ( delegacje )                                              2.049,25 zł    
 w tym: 
 - SP Leśnica                                                                                              967,62 zł 
 - SP Zalesie Śl.                                                                                         183,88 zł 
 - SP Raszowa                                                                                              60,20 zł 
 - PP Leśnica                                                                                              396,18 zł 
 - PG Leśnica                                                                                             441,37 zł 
 
-szkolenia pracowników                                                                         6.757,15 zł 
 w tym: 



 - SP Leśnica                                                                                           2.009,63 zł 
 - SP Zalesie Śl.                                                                                         360,00 zł 
 - SP Raszowa                                                                                            330,00 zł 
 - PP Leśnica                                                                                           1.071,52 zł 
 - PP Zalesie Śl.                                                                                         573,00 zł 
 - PP Raszowa                                                                                            573,00 zł 
 - PG Leśnica                                                                                          1.840,00 zł 
 
Utrzymanie stołówki szkolnej przy SP w Leśnicy ogółem            101.802,04 zł 
(plan 106.179,00 zł)  
w tym: 
- wydatki majątkowe                                                                              1.808,04 zł 
   w tym: 
   -zakup zlewozmywaka do kuchni stołówki szkolnej                          1.808,04 zł 
    przy SP w Leśnicy 
 
- wydatki bieżące                                                                                  99.994,00 zł 
   z tego: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      78.664,96 zł 
     w tym: 
    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                         62.588,15 zł 
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   4.406,56 zł 
    - składki na ubezpieczenia społeczne                                               10.043,43 zł 
    - składki na Fundusz Pracy                                                                 1.626,82 zł 
     
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   55,44 zł 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  55,44 zł 
 
   - pozostałe wydatki                                                                            21.273,60 zł 
     w tym:                                                          
     -zakup materiałów i wyposażenia                                                   10.132,67 zł 
     -energia ( energia elektryczna i woda )                                                855,63 zł 
     -usługi remontowe                                                                             5.241,77 zł 
     -pozostałe usługi                                                                                1.280,53 zł 
     -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       3.763,00 zł 
 
Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla  nauczycieli  
emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie  48.564,00 zł tj. 100,00% wykonania planu 
(plan 48.564,00 zł), 
z tego: 
 - SP Leśnica                                                                                         27.127,00 zł 
 - SP Zalesie Śl.                                                                                      5.853,00 zł 
 - SP Raszowa                                                                                        8.672,00 zł 
 - PP Leśnica                                                                                          3.795,00 zł 
 - PP Zalesie Śl.                                                                                      1.435,00 zł 
 - PG Leśnica                                                                                         1.682,00 zł 
 
Sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w łącznej kwocie 640,00 zł, 
z tego z dotacji celowej 396,00 zł, ze środków budżetu gminy      244,00 zł, w tym: 



-SP Leśnica - dotacja celowa 132,-zł, środki budżetu gminy 28,-zł, razem 160,-zł 
-SP Zalesie Śl.                        132,-zł,                                     28,-zł,            160,-zł 
-SP Raszowa                          132,-zł,                                      28,-zł,           160,-zł 
-PG Leśnica                                                                           160,-zł            160,-zł. 
 
W ramach realizacji innowacyjnych form kształcenia (wyjazdy edukacyjne, konkursy, 
seminaria, międzynarodowa wymiana doświadczeń, wyjazdy na olimpiady itp.) wydatkowano 
kwotę 20.300,25 zł. 
      
-Dział 851 Ochrona zdrowia 
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów  zwalczania narkomanii i 
alkoholowych, przebiegała zgodnie z założeniami. 
W 2010 roku odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności dla dzieci z 
rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem oraz punkt konsultacyjny. 
Zakupiono prenumeratę dwutygodnika  "Nasza Droga”  oraz miesięcznika „Wychowawca". 
Zakupiono materiały papiernicze i biurowe w ramach realizacji programów: 
-Szkoła bez przemocy, 
-Przedszkolak bezpieczny na drodze. 
Zorganizowano imprezę środowiskową „Cup Gril”, warsztaty kroszonkarskie, pieszy rajd z 
Poręby przez Czarnocin do Zalesia Śl., biwak Kupały oraz spotkanie integracyjne 
mieszkańców w Leśnicy. 
Zawarto umowę z Stowarzyszeniem Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia w 
Górze Św. Anny, na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia, 
a w szczególności prowadzenia edukacji społecznej poprzez współudział i organizację 
spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego stylu życia, 
kształtowania postaw trzeźwości i abstynencji, dostarczania wiedzy na temat uzależnień, 
dostępnych form pomocy, konsekwencji nadużywania alkoholu, w tym nieprawidłowości w 
strukturze rodziny osób uzależnionych. Termin wykonania zadania ustalono na okres od 01 
maja do 15 grudnia 2010 r. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 
zł. 
W ramach zadania - promocja zdrowia zakupiono Biuletyny Informacyjne Opolskiego 
Centrum Onkologii dla mieszkańców gminy, za kwotę 1.540,80 zł. 
 
-Dział 852 Pomoc społeczna  
Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez  Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o 
pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych,           o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 
W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę  969.869,03 zł, 
na plan - 977.160,00 zł , tj. 99,25 %, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 
1.310.204,98 zł, na plan 1.311.644,00 zł, tj. 99,89 % wykonania planu. Łącznie plan 
2.288.804,00 zł, wykonanie 2.280.074,01 zł, co stanowi 99,62%  wykonania planu. 
Środki przeznaczono na : 
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                 3.360,00 zł 
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu                             1.037.012,50 zł 
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 



-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za                                 6.063,37 zł 
 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
 społecznej 
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                                             466.623,46 zł 
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
-dodatki mieszkaniowe                                                                         44.070,31 zł 
-zasiłki stałe                                                                                          72.238,80 zł 
-ośrodki pomocy społecznej                                                               299.969,19 zł 
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                               14.850,00 zł 
-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,                        100.000,00 zł 
 niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców 
 gminy Leśnica - dotacja 
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza            65.000,00 zł 
 mieszkańców gminy Leśnica - dotacja 
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych           84.526,93 zł 
-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy                4.799,45 zł  
-realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie        67.560,00 zł 
 dożywiania”  
-realizacja programu pomocy dla rodzin rolniczych - wypłata            14.000,00 zł 
 zasiłków celowych 
 
W 2010 roku w ramach zadań własnych objęto pomocą 124 rodziny, tj. 369 osób. 
Świadczenia w trybie decyzji przyznano 194 osobom.  
Szczególne znaczenie miały zadania, takie jak: 
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 16 rodzin  
   (74 świadczenia) z powodu bezrobocia, 
2)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków  
  celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,  
  w szczególności na zakup żywności, pokrycie części kosztów zakupu leków,  
  leczenia, opału i inne - przyznano łącznie 64 świadczenia, 
3)dożywianie: 
   -posiłki dla 79 dzieci (w tym na wsi dla 44 dzieci) z Publicznego Gimnazjum  
    w Leśnicy, Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śl., Leśnicy i Raszowej (drugie  
    śniadania), Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Publicznego  
    Przedszkola w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu Śl. oraz jednej osoby dorosłej  
    bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina  
    Leśnica.  
    Wydano ogółem 10.407 posiłków (w tym na wsi 5.852). 
    Z pomocy w formie pełnego obiadu skorzystało 76 osób (9.855 posiłków),   
    mleka, bułki/kanapek - 4 dzieci (552 posiłki). 
   -świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 54 osób i rzeczowych w postaci  
    produktów żywnościowych dla 12 osób,  
   -dowóz posiłków do Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i Szkoły Podstawowej  
    w Zalesiu Śl. - koszt dowozu 8.640,00 zł finansowany ze środków własnych  
    gminy i dotacji celowej, 
4)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt  
   mieszkańca gminy w tym domu - dotyczyło to 25 osób umieszczonych w DPS   
   w Strzelcach Filia w Leśnicy, DPS w Kędzierzynie-Koźlu, DPS w Dzbańcach,   



   DPS w Czarnowąsach oraz w DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób     
   Dorosłych w Zawadzkim. Łączny koszt odpłatności gminy wyniósł   
   361.026,53 zł,  
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy  
   z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy z powodu  
   niepełnosprawności dla 18 osób, (w tym dla 16 osób samotnie          
   gospodarujących - 166 świadczeń i 2 osób pozostających w rodzinie - 15  
   świadczeń ) 
6)opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte  
   ubezpieczeniem z innych tytułów dla 14 osób (150 świadczeń),  
7)sprawienie pogrzebu dla zmarłego, który nie miał środków utrzymania               
   z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał osób zobowiązanych do alimentacji 
   -koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 1.594,30 zł. 
 
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono z budżetu gminy 44.512,00 zł, w 2010 
r. wypłacono kwotę 44.070,31 zł, co stanowi 99,01 % wykonania planu. 
W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2010 r. skompletowano i rozpatrzono 44 wnioski, 
w tym 43 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 
dodatki mieszkaniowe dla zarządców mieszkań komunalnych, spółdzielczych i wspólnot 
mieszkaniowych. 
 
W okresie od marca do listopada 2010 r. organizowane były roboty publiczne dla 11 osób 
bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. Pełny koszt 
zatrudnienia osób w ramach robót publicznych wyniósł 84.526,93 zł. Do 31 grudnia 2010 r. 
zrefundowana została kwota 64.016,76 zł. 
 
W ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami, zrealizowane były następujące formy pomocy: 
1.zasiłki rodzinne - 3.639 świadczeń  
2.dodatki do zasiłków rodzinnych - 1.948 świadczeń 
   w tym z tytułu: 
   -urodzenia dziecka - 14 świadczeń 
   -opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 76  
    świadczeń 
   -samotnego wychowania dziecka - 140 świadczeń 
   -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 22  
    świadczenia 
   -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -   
    79 świadczeń 
   -rozpoczęcie roku szkolnego - 208 świadczeń 
   -podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 548  
    świadczeń 
   -wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 861 świadczeń 
3.świadczenia opiekuńcze - 840 świadczeń 
   z tego: 
   -zasiłki pielęgnacyjne - 1607 świadczeń 
   -świadczenia pielęgnacyjne - 114 świadczeń 
4.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 72 świadczenia   
5.świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 302 świadczenia 
6.zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową na  



   likwidację skutków powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku - jedna  
   rodzina.  
 
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Ogółem wydatkowano 28.826,03 zł, na plan 28.829,00 zł, co stanowi 99,99% 
wykonania planu.  
Wydatki obejmują realizację projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku 
szkolnym 2010/2011” 
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Ogółem wydatkowano 199.588,57 zł, na plan 292.401,00 zł, co stanowi 68,26% 
wykonania planu.  
 
Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem       128.947,91 zł 
(plan 167.615,00 zł) 
w tym: 
- wydatki bieżące - ogółem                                                                 128.947,91 zł 
   z tego: 
   - świetlica przy SP w Leśnicy                                                           17.846,84 zł 
   - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                       18.361,18 zł 
   - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                             92.739,89 zł 
    
   w tym: 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ogółem                     99.278,86 zł 
     z tego: 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                           1.725,70 zł 
     - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                     15.777,05 zł 
     - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                           81.776,11 zł 
 
     w tym: 
     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                        77.638,29 zł 
       - świetlica przy SP w Leśnicy                                                         1.065,33 zł 
       - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                   12.743,34 zł 
       - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                         63.829,62 zł 
 
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  6.468,15 zł 
       - świetlica przy SP w Leśnicy                                                            439,37 zł 
       - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                        894,77 zł 
       - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                           5.134,01 zł 
 
     - składki na ubezpieczenia społeczne                                             13.279,75 zł 
       - świetlica przy SP w Leśnicy                                                            190,26 zł 
       - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                     2.059,36 zł 
       - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                         11.030,13 zł 
 
     - składki na Fundusz Pracy                                                                1.892,67 zł 
       - świetlica przy SP w Leśnicy                                                              30,74 zł 
       - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                          79,58 zł 
       - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                           1.782,35 zł 



 
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              3.913,44 zł 
     w tym: 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                              137,04 zł 
     - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                             3.776,40 zł 
 
     w tym: 
     -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             3.913,44 zł 
       - świetlica przy SP w Leśnicy                                                            137,04 zł 
       - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                           3.776,40 zł 
 
   - pozostałe wydatki - ogółem                                                            25.755,61 zł 
     z tego: 
    - świetlica przy SP w Leśnicy                                                          15.984,10 zł 
    - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                        2.584,13 zł 
    - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                              7.187,38 zł 
     w tym:                                                          
    -zakup materiałów i wyposażenia                                                      3.800,79 zł 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                              152,28 zł 
     - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                       1.383,13 zł 
     - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                             2.265,38 zł 
 
    -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       2.077,82 zł 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                              327,82 zł 
     - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                          450,00 zł 
     - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                             1.300,00 zł 
 
    -usługi remontowe                                                                            15.212,00 zł 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                         15.212,00 zł 
 
    -pozostałe usługi                                                                                    122,00 zł 
     - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                          122,00 zł 
 
    -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        4.543,00 zł 
     - świetlica przy SP w Leśnicy                                                              292,00 zł 
     - świetlica przy SP w Zalesiu Śl.                                                          629,00 zł 
     - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy                                             3.622,00 zł 
 
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł. 
Sfinansowano pobyt członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej na warsztatach muzycznych w 
Zawoji w dniach od 07 do 13 lutego 2010 r.   
 
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz studentów, zrealizowano ze 
środków budżetu gminy 4.548,05 zł, z dotacji celowej 13.392,21 zł. Łącznie na plan 
42.601,00 zł, wykorzystano 17.940,26 zł. 
 
Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów - wyprawka szkolna w łacznej kwocie 
45.700,40 zł, z tego z dotacji celowej 36.560,32 zł, ze środków budżetu gminy 9.140,08 zł. 
Plan łączny 72.185,00 zł. 
 



Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, tj. na realizację zadań w 
zakresie wychowania i edukacji dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat zamieszkałych na terenie 
gminy Leśnica przekazano zgodnie z zawartą umową kwotę 5.000,00 zł.  
    
-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 79,07 % (plan 7.316.494,00 zł, wykonanie 
5.785.127,59 zł). 
Uregulowano opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych         z dróg do 
kanalizacji deszczowej w kwocie 30.999,99 zł. 
Wykonano przegląd kanalizacji sanitarnej w ciągi drogi gminnej 105943 O w Leśnicy za 
kwotę 17.904,88 zł oraz remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej 105924 O ul. 
Szkolnej w Raszowej za kwotę 4.980,31 zł.  
Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                               i 
przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem 
energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni      w miejscowości 
Raszowa, zostało zakończone. W 2010 roku wydatkowano kwotę 3.736.559,58 zł. Wpłynęły 
środki finansowe na dofinansowanie zadania   z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w wysokości 2.431.429,45 zł, z budżetu gminy 
wydatkowano kwotę 1.305.130,13 zł.  
Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                               i 
przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem 
energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni      w miejscowości Łąki 
Kozielskie, zostanie zakończone w 2011 roku. Wykonano opracowanie wniosku 
aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami na potrzeby ubiegania się o środki 
finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Częściowo wykonano roboty za kwotę 
906.222,35 zł.   
Na wykonanie projektu przedsięwzięcia „Uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. 
Kozielskiej w Leśnicy - II etap, wydatkowano kwotę 3.860,08 zł, natomiast uzbrojenie 
działek w rejonie ulic Ojców Kulawy i Biskupa Schaffrana kosztowało 44.781,11 zł. 
Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 29.344,26 zł, 
uregulowana została w 2 ratach, każda po 14.672,13 zł, w dniach 22.01.2010 r. i 14.06.2010 r. 
W ramach wdrażania postępu w gospodarce odpadami zakupiono                          i 
zamontowano kosze uliczne na placach zabaw i terenach rekreacyjnych gminy. Wydatkowano 
łącznie 3.234,42 zł. 
Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 107.446,03 zł. Uregulowano 
należności za odśnieżanie i zwalczanie śliskości oraz za bieżące utrzymanie czystości.  
Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 54.175,16 zł. Zakupiono kwiaty, środki 
chwastobójcze, mieszankę traw, paliwo na wykoszenie trawy, w razie potrzeby został 
naprawiony sprzęt ogrodniczy, kosiarki i kosy spalinowe. Zakupiono urządzenia zabawowe 
dla sołectwa Wysoka, ogrodzono plac zabaw w sołectwie Kadłubiec i Czarnocin, naprawiono 
ławki na placu zabaw w sołectwie Lichynia oraz zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa 
Poręba. Porządkowano działki gminne, utrzymywano i pielęgnowano tereny zielone na 
terenie gminy.  Na urządzanie terenów zielonych w miejscowości Leśnica otrzymano dotację 
z WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 7.140,17 zł. 
Realizacja projektu pn. „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk 
roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny” wyniosła wartość 
413.847,04 zł. Zakończenie  zadania wykonane zostanie          w 2011 roku. 
Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz  konserwacją oświetlenia  wyniosły 226.863,63 zł.  
Przebudowano sieć oświetleniową w Łąkach Kozielskich na ul. 1 Maja - 4.057,88 zł 
wykonano budowę słupa oświetleniowego przy ul. Polnej w Leśnicy - 4.231,61 zł, za 



realizację nowych punktów świetlnych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych - 
18.442,92 zł. Łącznie wydatkowano 26.732,41 zł.  
Za wycinkę drzew stanowiących zagrożenie, wydatkowano kwotę 854,00 zł. 
Na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich wydatkowano kwotę 
4.558,75 zł. 
Na ochronę gatunkową zwierząt wydatkowano kwotę 2.730,97 zł, zakupiono nasiona 
kukurydzy. Do Parku Wiejskiego w Raszowej zakupiono ryby za kwotę 2.940,00 zł. 
W ramach edukacji ekologicznej, zorganizowano konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”, „Ochrona środowiska przyrodniczego” i „Eko-Niespodzianka”, zakupiono publikację 
„Ustawa o ochronie przyrody - komentarz”, puchary, statuetki i drobne upominki oraz 
zorganizowano rajd pieszy przedszkolaków, terenowy turniej ekologiczny „Annogórski 
Ekolog 2010” oraz ekologiczny program estradowy „Opowieści smutnej Rzeki”- konkurs 
ekologiczny „Ekoozdoba”. Wydatkowano kwotę 5.411,18 zł. 
W ramach zadania wykonanie eksperty, analiz i opinii obiektów będących własnością gminy 
opracowano wytyczne adaptacji akustycznej aulii znajdującej się w Publicznym Gimnazjum 
w Leśnicy oraz hali widowiskowo – sporowej w Leśnicy - koszt 12.688,00 zł. 
Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy. Na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 39.700,22 zł. 
Wykonano mapy ewidencyjne z terenu projektowanego parku. Wycięto drzewa i gałęzie. 
Opracowano studium wykonalności, wniosek aplikacyjny projektu, koncepcję 
zagospodarowania terenu zdegradowanego oraz opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową urządzenia parku. 
Na utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w Leśnicy - osiedle nr 1 i 2, wydatkowano 
łącznie 84.455,26 zł. Zakupiono aktualizację map do celów projektowych, urządzenia 
zabawowe, wykonano dokumentację projektową oraz wnioski o dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dostosowano nawierzchnie placów amortyzujące upadki. Wykonano ścieżki.  
Na zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 
10.644,00 zł, wykonano usługi geodezyjne, wypisy               i wyrysy oraz dokumentację 
projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania       w 2011 roku.   
Natomiast na utworzenie punktu widokowego w Górze Św. Anny, wydatkowano 1.871,96 zł. 
Wykonano wypisy i wyrysy z operatu gruntów, aktualizację map do  celów projektowych 
oraz wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.  
Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2011 roku.  
 
-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w  Leśnicy  na    całą działalność 
kulturalną zrealizowana została w 100,00 % (plan łącznie 535.000,00 zł, wykonanie 
535.000,00 zł).  
Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, 
zostały zrealizowane w 84,04% (plan 95.000,00 zł, wykonanie 79.838,88 zł). Zakupiono 
kuchenkę mikrofalową, zmywarkę dla Klubu Wiejskiego w Czarnocinie, krzesła 
konferencyjne dla Klubu Wiejskiego w Krasowej, zestaw do piłki plażowej, oświetlenie 
dekoracyjne dla sołectwa Wysoka, kuchenkę mikrofalową i ekspres do kawy dla Klubu 
Wiejskiego Łąki Kozielskie, meble, krzesła tapicerowane, stoły, żyrandole, żaluzje, wieszaki i 
garderobę dla Klubu    w Raszowej, zastawę stołową dla Klubu Wiejskiego w Dolnej. Boiska 
sportowe wyposażono w  pralkę dla Raszowej, bramki młodzieżowe i komplet siatek oraz 
wózek do malowania linii boiskowych dla Leśnicy. Wykonano remonty pomieszczeń Domu 
Spotkań w Łąkach Kozielskich. 
Wykonano dokumentację aplikacyjną w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Remont i wyposażenie budynków 



pełniących funkcje społeczno – kulturalne w gminie Leśnica” - koszt 1.464,00 zł.   
W ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Klubu Wiejskiego                 w Raszowej 
poniesiono wydatki za roboty remontowe przy rozbudowie              w wysokości - 615.687,36 
zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w PROW.  
Ponadto wykonano elewację budynku Klubu w Raszowej - koszt 69.992,73 zł. 
Na ochronę sakralnych obiektów zabytkowych przekazano kwotę 30.000,00 zł na: 
-renowację elewacji kościoła pw. Trójcy Świetej w Leśnicy - 20.000,00 zł, 
-prace związane z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbką blacharską      
 w kościele pw.św. Piotra i Pawła w Dolnej  - 10.000,00 zł. 
Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 
95,16 % (plan 91.000,00 zł, wykonanie 86.593,95 zł). 
W 2010 roku w ramach imprez zorganizowano obchody:                                 
- „Gminnego Dnia Seniora” - 9.607,74 zł,  
- „Regionalnego przeglądu koni”- 5.656,48 zł, 
- „organizację dożynek gminnych w miejscowości Dolna” - 17.131,18 zł, 
- „organizację pleneru malarskiego” - 7.721,99 zł.  
Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i 
sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 46.476,56 zł. Zorganizowano między innymi: 
-Galę Noworoczną w Górze Św. Anny, 
-imprezę kulturalną dla mieszkańców Leśnicy  w dniu 13.02.2010 r., 
-spotkanie karnawałowe w Wysokiej, 
-turniej tenisa stołowego i turniej skata, 
-Dzień Kobiet w Leśnicy, Dolnej, 
-impreza kulturalna z okazji Św. Józefa dla wszystkich mężczyzn w Leśnicy        i Dolnej, 
-impreza Walentynowa w sołectwie Krasowa, 
-Leśnicka Majówka - konkurs „Królowa kwiatów”, 
-125-lecie istnienia OSP w Lichyni, 
-Dzień Matki w Kadłubcu, Dolnej, Krasowej, Górze Św. Anny, 
-Dzień Dziecka w Wysokiej, Czarnocinie, Kadłubcu, Krasowej, 
-Dzień Ojca w Górze Św. Anny, 
-jubileuszowe spotkanie mieszkańców Lichyni, 
-uroczyste otwarcie Rynku w Leśnicy w dniu 4 lipca 2010 roku, 
-zlot Maszerski, 
-festyn rodzinno-sportowy w Dolnej, 
-spotkanie mieszkańców Góry Św. Anny, 
-„85” lecie istnienia OSP w Raszowej, 
-festyn latawców, 
-obchody Św. Marcina, 
-otwarcie Klubu Wiejskiego w Raszowej, 
-biesiada - impreza Andrzejkowa w sołectwie Krasowa, 
-„Mikołajki” w sołectwie Dolna, Poręba, Wysoka,  
 
W ramach zadania pn. „Aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych 
na terenie gminy - dotacja”, została zawarta umowa w dniu 26 maja 2010 r. z Towarzystwem 
Przyjaciół Wsi Dolna, któremu zgodnie z umową przekazano kwotę 5.200,00 zł, na realizację 
zadania pn.”Ścieżkami miejsc życia duchowego oraz żywej wiary”. Podpisano również 
umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, któremu 
przekazano kwotę 5.750,-zł, na realizację zadania pn. „Wyjazd krajoznawczo - edukacyjno - 
informacyjny zapewniający aktywizację społeczno - kulturalną mieszkańców Leśnicy”.      
Dla Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na 



realizację zadania pn. „Przez spotkania do partnerstwa” przekazano kwotę 1.980,00 zł. 
Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla MN, przeprowadzony został konkurs. 
Podpisano umowę ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym          w Leśnicy. W 2010 
roku przekazano dotację w wysokości 10.471,94 zł. 
  
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Narutowicza    i Placu 
Marka w Leśnicy” wykonano prace remontowe placu - koszt 2.393.489,71 zł. Otrzymano 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007 - 2013 w wysokości 1.848.262,96 zł. 
Wydatkowano również kwotę 1.830,00 zł w zakresie przebudowy kąpieliska miejskiego w 
Leśnicy. Wykonano usługi geodezyjne - wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych. 
 
-dział 926 Kultura fizyczna i sport . 
W tym zakresie zrealizowano 41,18 %, na plan ogółem 340.000,00 zł, wykonano 140.000,00 
zł. 
Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie działalności kultury fizycznej - Ludowych 
Zespołów Sportowych została zrealizowana w 100,00 % (plan 140.000,00 zł, wykonanie 
140.000,00 zł), zgodnie z zawartą umową. 
Zaplanowano również rozbudowę boiska sportowego w Leśnicy w kwocie 200.000,00 zł. 
Częściowa realizacja zadania w 2011 roku. 
 
 Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 5,  natomiast 
realizację ważniejszych zadań remontowych zawiera załącznik  nr 7. Załącznik nr 6 
przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
Załącznik nr 8 obrazuje wykonanie planu dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na 
gminne zadania publiczne oraz zestawienie planowanych dotacji dla jednostek zaliczanych i 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 
 
PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY  
 
 Źródłem  sfinansowania  deficytu  budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w 
kwocie 5.815.229,00 zł (załącznik nr 4) . 
 
Rozchody nie występują. 
 
WYKONANIE PLANU  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH 
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O ŚWIATY  
 
Załącznik nr 9 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu 
budżetowego. 
Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.295.534,51 zł, na 
plan 3.636.600,00 zł, co stanowi 90,62  % kwoty planowanej. 
 
Źródłem  tych dochodów są : 
-wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi                        941.327,46 zł 
 w tym: 
 - za dostarczoną wodę                                                                       863.592,44 zł 
 - z pozostałych usług                                                                           77.735,02 zł 
 



 -wpływy z usług związanych z transportem                                        34.545,20 zł 
  w tym: 
  -wpływy z usług transportowo - sprzętowych                                         878,41 zł 
  -wpływy za utrzymanie dróg gminnych                                             33.666,79 zł 
 
 -wpływy z  zakresu gospodarki mieszkaniowej                                487.769,60 zł              
  w tym: 
  - za dochody z najmu i dzierżawy                                                    264.932,20 zł                                                                                 
  - z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi       184.871,13 zł 
  - z pozostałej działalności z usług remontowych                               37.966,27 zł 
 
-wpływy z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej                         1.957,16 zł 
 
-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.822.483,52 zł 
  w tym: 
  - za kanalizację sanitarną                                                                  446.312,00 zł 
  - za kanalizację deszczową                                                                 28.971,95 zł 
  - za usługi kanalizacyjne                                                                    81.283,94 zł 
  - za składowanie odpadów                                                             1.128.255,60 zł 
  - z pozostałych usług                                                                        136.868,03 zł 
  - z najmu i dzierżawy                                                                              792,00 zł 
               
-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności                          7.451,57 zł 
   
 
Na plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 3.631.559,00 zł, wykonano 
3.486.351,57 zł, co  stanowi  96,00 %, 
z tego :                                                  plan                wykonanie      % wykonania 
-wydatki osobowe niezaliczane          25.970,00          24.852,84                   95,70 
 do wynagrodzeń 
-różne wydatki na rzecz osób                  500,00                   0,00                     0,00 
 fizycznych 
-wynagrodzenia osobowe                 754.500,00        723.299,48                   95,86 
 pracowników 
-dodatkowe wynagrodzenie                64.150,00         55.506,15                    86,53 
 roczne 
-składki na ubezpieczenia                 128.165,00        121.394,65                   94,72 
 społeczne 
-składki na Fundusz Pracy                  20.135,00          17.802,76                   88,42 
-wynagrodzenia bezosobowe              32.770,00          19.438,10                  59,32 
-zakup materiałów i wyposażenia     497.085,00        482.689,23                  97,10 
-zakup energii                                    241.892,00        240.171,71                  99,29 
-zakup usług remontowych                 55.519,00          50.767,35                  91,44 
-zakup usług zdrowotnych                    3.230,00            3.109,13                   92,26 
-zakup usług pozostałych                  731.276,00        720.168,48                  98,48 
-zakup usług dostępu do sieci                1.690,00              545,00                   32,25 
 Internet 
-opłaty z tytułu usług telekomuni-        5.572,00           5.220,09                    93,68 
 kacyjnych telefonii komórkowej 
-opłaty z tytułu usług telekomuni-        5.345,00           3.222,73                    60,29 



 kacyjnych telefonii stacjonarnej 
-zakup usług obejmujących wyko-     34.500,00         21.141,49                    61,28 
 nanie ekspertyz, analiz i opinii 
-podróże służbowe krajowe                  6.012,00           4.761,51                    79,20 
-podróże służbowe zagraniczne               500,00                  0,00                      0,00 
-różne opłaty i składki                      745.624,00       730.687,15                    98,00 
-odpisy na zakładowy fundusz           30.727,00         27.247,33                    88,68 
 świadczeń socjalnych 
-podatek od nieruchomości              155.768,00       154.964,00                    99,48 
-podatek od towarów i usług (VAT)  39.424,00        36.602,50                     92,84 
-koszty postępowania sądowego          3.350,00          3.161,50                     94,37 
 i prokuratorskiego 
-szkolenia pracowników niebędących 3.850,00          2.970,00                     77,14 
 członkami korpusu służby cywilnej 
-zakup materiałów papierniczych        2.715,00           2.193,97                     80,81 
 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
 kserograficznych 
-zakup akcesoriów komputerowych,   4.290,00           1.000,00                    23,31 
 w tym programów i licencji 
-wydatki na zakupy inwestycyjne     37.000,00        33.434,42                     90,36 
 zakładów budżetowych 
                                                      
Uzupełnieniem  budżetu placówek oświaty i wychowania były w 2010 roku dochody własne 
jednostek budżetowych oświaty, pochodzące z opłat  wnoszonych  przez  rodziców i 
pracowników na koszty żywienia w placówkach przedszkolnych i w świetlicach przy 
szkołach. Łączna suma wpłat zamknęła się kwotą 136.134,66 zł, natomiast łączna kwota 
wydatków zamknęła się kwotą 141.492,65 zł. 
                
 Załącznik nr 10 obrazuje wykonanie planowanych dochodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budżetowych oświaty.       
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
INSTYTUCJI KULTURY  
 
 Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 575.000,00 zł. W 2010 roku przekazano kwotę 
575.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.  
Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona i przekazana 
została na następującą działalność: 
-na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 40.000,00 zł, 
-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 300.000,00 zł, 
-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 100.000 zł, 
-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 30.000,00 zł, 
-na utrzymanie bibliotek - 85.000,00 zł, 
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 20.000,00 zł. 
 
Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury 
zamyka się kwotą 669.380,66 zł, na plan 638.100,00 zł , co stanowi 104,90 % , z tego: 
- przychody własne zaplanowano w wysokości 63.100,00 zł, wykonano 176.741,46 zł tj. 
280,10 %, 



- dotacja z budżetu gminy -  na plan 575.000,00 zł, wykonano 575.000,00 zł tj. 100,00%.  
 
Główne pozycje przychodów własnych to: 
-wpływy z działalności ośrodków kultury                                            29.576,42 zł 
-wpływy z działalności kąpieliska miejskiego                                       9.657,96 zł 
-wpływy z działalności budynku noclegowego                                    55.146,28 zł 
-wpływy z utrzymania amfiteatru                                                         33.250,34 zł 
-wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe                                         39.150,46 zł 
-dotacja celowa na zakup książek                                                           3.960,00 zł  
 (Biblioteka Narodowa) 
-dotacja celowa na realizację Regionalnego                                           3.000,00 zł  
 Przeglądu Twórczości Śląskiej 
 (Urząd Marszałkowski) 
-dotacja celowa na realizację zadania „Międzynarodowe                      3.000,00 zł  
 Warsztaty Budowniczych Szopek Bożonarodzeniowych” 
(Urząd Marszałkowski) 
 
Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 638.100,00 zł,  
a wykonano w kwocie 762.762,89 zł , co stanowi 119,54 % . 
 
Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności: 
-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy                                           335.835,83 zł  
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN                                    100.000,00 zł 
  w następujących miejscowościach:  
  -Leśnica                                                                                              34.809,04 zł 
  -Raszowa                                                                                              1.938,26 zł 
  -Zalesie Śląskie                                                                                     7.542,90 zł 
  -Kadłubiec                                                                                            4.576,59 zł 
  -Dolna                                                                                                 13.210,51 zł 
  -Lichynia                                                                                               2.752,71 zł 
  -Łąki Kozielskie                                                                                   6.021,03 zł 
  -Góra Św. Anny                                                                                  14.713,96 zł 
  -Poręba                                                                                                  4.070,21 zł 
  -Krasowa                                                                                               3.703,15 zł 
  -Wysoka                                                                                                6.661,64 zł 
-utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej                                   30.000,00 zł 
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy                                                         85.000,00 zł 
-utrzymanie  punktu informacji turystycznej                                       40.000,00 zł 
-utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego                                          22.274,21 zł 
-utrzymanie budynku noclegowego                                                     73.944,28 zł 
-utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych                                         39.151,11 zł 
-utrzymanie amfiteatru                                                                         20.549,77 zł 
-zakup książek - dotacja celowa                                                             3.960,00 zł 
-koszty związane z realizacją zadania „Regionalny                               6.361,66 zł 
 Przegląd Twórczości Śląskiej” 
-koszty związane z realizacją zadania „Międzynarodowe                     5.686,03 zł 
 Warsztaty Budowniczych Szopek Bożonarodzeniowych” 
                                                    
         



Wyszczególnienie Stan na początek 
okresu 

     Sprawozdawczego 

Stan na koniec 
okresu     

sprawozdawczego    
Stan środków pieniężnych 22.804,46 42.452,85 

Należności  
w tym: 
-wymagalne 

                        15.731,61 
 

                        15.658,41 

                     9.714,03 
 

9.555,58 

Zobowiązania 
w tym: 
-wymagalne 

31.385,88 
 

0,00 

34.836,07 
 

0,00 

Stan środków obrotowych                         7.150,19 17.330,81 

 
 
Z przedstawionego wyżej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2010 rok 
wynika, że:  
-wykonane dochody wynoszą                                                        27.318.596,23 zł 
-wykonane wydatki wynoszą                                                        28.249.150,69 zł 
-deficyt za 2010 rok wynosi                                                               930.554,46 zł 
 
Leśnica , dnia 2011 - 03 - 29 
 


