
SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2016 rok

1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2016 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr 
XII/79/2016 z dnia 17 grudnia 2015r. przedstawiał się następująco:

1) Dochody 30.152.261,00 zł;

2) Wydatki 33.119.261,00 zł;

3) Przychody 5.037.000,00 zł;

4) Rozchody 2.070.000,00 zł.

2. W ciągu roku plan budżetu został skorygowany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do 
kwot:

1) Dochody 34.913.140,56 zł;

2) Wydatki 36.057.845,22 zł;

3) Przychody 3.214.704,66 zł;

4) Rozchody 2.070.000,00 zł.

DZIAŁ I.
DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 32.772.199,83 zł tj.w 93,9%, w tym dochody bieżące 
w wys. 31.390.356,09 zł, czyli 94,8% , natomiast dochody majątkowe w wys. 1.381.843,74 zł,  tj. w 77,3%.

Rozdział 1.
Subwencje

- Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.998.427,00 zł, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.645.030,00 zł;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.353.397,00zł.

Rozdział 2.
Dotacje celowe na zadania zlecone

- Plan dotacji 5.678.167,33 zł, wykonanie 5.492.512,85 zł, w tym m.in.dotacja na:

1) świadczenia rodzinne 1.541.841,76 zł;

2) świadczenia wychowawcze (500+) 3.506.000,00 zł;

3) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 
246.499,40 zł;

4) na administrację publiczną 102.168,28 zł;

5) zadania z zakresu obrony cywilnej 12.229,00 zł;

6) na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przeźroczystych urn 9.416,00 zł;

7) zakup podręczników do szkół 66.569,61 zł. 

Rozdział 3.
Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys.2.968,00 zł.
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Rozdział 4.
Dotacje celowe na zadania własne

1. 1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 827 305,35 zł, wykonanie 813.089,52 zł w tym:

1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 45.507,66 zł;

2) dotacja na utrzymanie GOPS 88.824,00 zł;

3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 185.612,52 zł;

4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 43.380,50 zł;

5) dotacja w wysokości 40% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. 
71.915,85 zł;

6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 328.800,00 zł;

7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 
24.749,99 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację:

1) z Ministerswa Sportu na budowę hali sportowej 200.000,00 zł;

2) z tytułu poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2015r. 7.958,88 zł.

Rozdział 5.
Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 14.534.314,00 zł, wykonanie 13.132.189,61 zł. tj.90,4% w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.142.669,57;

2) podatek rolny 230.681,11;

3) podatek od nieruchomości 5.573.538,50;

4) podatek leśny 244.771,59;

5) podatek od środków transportowych 210.588,64;

6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 18.274,68;

7) opłata skarbowa 38.626,20;

8) opłata targowa i miejscowa 22.302,00;

9) podatek od spadków i darowizn 25.740,70;

10) podatek od czynności cywilnoprawnych 293.265,86;

11) opłata adiacencka 208.270,19;

12) opłata za zajęcie pasa drogowego 66.612,89;

13) odzyskany podatek VAT za 2012 rok 18.377,00 zł.

2. Na dzień 31 12.2016r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.267.865,39 zł, z tego 
należności w wysokości 597.904,84 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek 
podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.615.839,70 zł, uchwałą Rady Gminy 
zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.197.045,00 zł. Wójt 
gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 112 zł.Wpływy podatku z poszczególnych sołectw 
przedstawiają się następująco ( wpłata / zaległości):

- Bierdzany 188.373,30/ 11.702,07

- Kadłub Turawski 72.291,08 / 4.101,92

- Kotórz Mały 188.592,03 / 89.745,55

- Kotórz Wielki 47.794,79 / 2.029,40
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- Ligota Turawska 70.556,84 / 1.302,20

- Osowiec 186.158,40 / 10.545,50

- Rzędów 217.205,57 / 1.748,48

- Turawa 603.848,83 / 259.896,41

- Węgry 177.462,13 /8.328,10

- Zakrzów Turawski 66.692,40 / 3.141,50

- Zawada 303.150,17 / 413.879,56

Rozdział 6.
Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 3.374.000,00 zł. wykonano w kwocie 
3.125.053,97 zł,  tj w 92,6%.

1. W ramach dochodów majątkowych pozyskano następujące środki:

1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 356.652,36;

2) Gospodarka Mieszkaniowa - dochody ze sprzedaży majątku 776.190,50,

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 41.042,00 zł. 

2. Ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

1) Gospodarka Mieszkaniowa:

- dochody z czynszów i dzierżawy 431.759,79,

- dochody z wieczystego użytkowania 33.784,42;

2) Administracja - dochody z tyt.wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 12.947,71 oraz zwroty 
PUP za zatrudnionych pracowników do robót publicznych 33.682,80;

4) Oświata – odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 72.111,96,

5) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 349.750,78;

6) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 52.967,43, dochody z tyt.zwrotu 
wypłaconego funduszu alimentacyjnego 14.552,14;

7) Gospodarka komunalna:

- odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 829.902,31,

- - środki otrzymane z tyt. opłat za za korzystanie ze środowiska 51.062,87;

8) Kultura - środki ze sprzedaży FALI i z wpłat na organizację dożynek gminnych 14.028,27 zł.

DZIAŁ II.
WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2016r. wyniósł 36.057.845,22 zł, wykonanie 32.915.002,69 zł,  tj. 91,3% w tym 
wydatki bieżące plan 31.607.545,22 wykonanie 30.416.987,22 tj. 96,2%, wydatki majątkowe plan 
4.450.300,00,  wykonanie 2.498.015,47, tj. 56,1%.  Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco:

Rozdział 1.
Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 296.449,40 zł, wykonanie 288.808,12 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udrożnienie rowów i wykonanie przepustów 29.325,78,

- składki na rzecz Izby Rolniczej 4.634,56,

- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 241.666,08 zł.
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Rozdział 2.
Leśnictwo

Środki w wys. 162.767,71 zł zostały wykorzystane na pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych 
i zalesienia.

Rozdział 3.
Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 287.935,75 zł przeznaczone zostały m.in.na:

1) remonty bieżące dróg 235.291,11 w tym:

- naprawa i spoinowanie dróg asfaltowych 60.051,00,

- naprawa dróg brukowych 112.013,00;

2) utrzymanie zimowe dróg 16.513,00.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.836.458,42 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg 
wyszczególnionych w załączniku nr 6, przekazano również dotację dla Powiatu Opolskiego w wys. 3.416,66 zł 
na budowę ścieżek rowerowych.

Rozdział 4.
Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 30.962,61 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpieli przez WOPR 19.000,00,

- uzupełnienie piasku i równanie plaży nad Jez.Średnim 5.742,00.

2. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na kolejny etap

zagospodarowania Jeziora Średniego.

Rozdział 5.
Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 450.195,67 zł. Wykorzystane środki 
zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup opału i gazu  12.923,00,

- remonty obiektów komunalnych 135.714,30,

- operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 55.288,00,

- opłatę dla dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 
96.024,00,

- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 28.918,50 zł,

- odszkodowania za przejętą drogę 61.318,00.

Rozdział 6.
Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 31.422,96 zł środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji 
o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania wsi Turawa część południowa.

Rozdział 7.
Administracja publiczna

1. Plan wydatków bieżących 4.000.674,39 wykonanie 3.920.166,23 zł.

1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac zleconych z zakresu administracji 
rządowej 102.168,28 zł;

2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac realizowanych na podstawie 
porozumienia 2.968,00 zł;
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3) Rada gminy - poniesione wydatki 110.555,88 w tym diety radnych 105.200 zł;

4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.529.958,22 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe 2.267.917,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.551,16,

- składki ubezpieczeniowe,fundusz pracy i PFRON 465.643,99,

- zakup materiałów 165.053,78 /zakup opału 65.653, komputerów i części zamiennych 6.058, artykułów 
biurowych i tonerów 17.810, mebli do pomieszczeń biurowych 29.778,30, prenumerata prasy 
i czasopism 11.950/,

- energia elektr.i woda 15.097,46,

- remont pomieszczeń biurowych 30.753,80,

- zakup usług pozostałych 171.421,61/aktualizacja i serwis progr.komputerowych oraz utrzymanie strony 
internetowej 43.659,90, opłaty pocztowe 59.684/,

- usługi telekomunikacyjne 7.880,45,

- delegacje 24.519,58, szkolenia pracowników 20.184,27,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 50.542 zł;

5) Promocja gminy - wydatki w wys. 89.653,98 zł przeznaczono m.in.na:

- druk kwartalnika FALA 26.754,00,

- produkcję filmu przez stację TVS 6.000,00 ,

- udział w projekcie „Natura znów się o(d)płaca 25.500,00 zł.

6) Pozostała działalność 84.861,87 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT w 2015 i 2016r. 19.098,00,

- koszty delegacji z miast partnerskich obecnych na dożynkach gminnych 10.723,00zł.

- składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinozaurów, Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, OROT) 25.395,66 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych zainstalowano sprzęt multimedialny do obsługi Rady Gminy, 
wykonano audyt energetyczny budynku Urzędu Gmny.

Rozdział 8.
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

1) Wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1.996,00;

2) zakupiono przeźroczyste urny wyborcze za kwotę 7.420,00 zł.

Rozdział 9.
Obrona narodowa

Kwotę 700 zł w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

Rozdział 10.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

1. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w wys. 333.847,83 zł, w tym:

1) wydatki na bieżącą działalność statutową 8 jednostek OSP 153.111,51 zł, wykonanie wydatków 
przedstawia się następująco:

- zakup materiałów przez jednostki OSP - 88.795,74, środki wydatkowano na mundury, paliwo, zakup 
sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż.radiotelefonów i urządzenia hydraulicznego,

- remonty samochodów, naprawa agregatu hydraulicznego, systemu alarmowego i łodzi ratunkowej  
18.044,26,
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- przegląd samochodów, sprzętu ratowniczgo, badania lekarskie strażaków,  organizacja zawodów 
pożarniczych 25.617,99,

- ubezpieczenia 12.351,00 zł;

2) wydatki na utrzymanie obiektów OSP 156.230,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 38.210,02,

- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 30.471,32,

- energia elektryczna i woda 22.173,40,

- remonty i pozostałe usługi, w tym usługi komunalne 65.375,39 zł /m.in.projekt przebudowy 
pomieszczeń w Zawadzie, montaż bram garażowych w Węgrach i Zawadzie, remont zadaszenia 
w Osowcu, malowanie elewacji budynku w Ligocie Tur.,remont pomieszczeń w Kotorzu Wielkim/;

3) zakup sprzętu dla policji 8.000,00 zł;

4) wydatki na zarządzanie kryzysowe tj.sms-y powiadamiające o zagrożeniach i zakup worków na piasek 
2.518,29 zł;

5) wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 13.987,90 zł, w tym wynagrodzenia pracownika/zadanie 
zlecone/ 12.229 zł.

2. W ramach wydatków majątowych wykonano karosację samochodu dla OSP Zawada, zaplanowano 
również udzielenie dotacji dla OSP w Osowcu na zakup samochodu. Samochód zostanie zakupiony w 2017 
roku.

Rozdział 11.
Obsługa długu publicznego

Koszty emisji obligacji wyniosły 25.000 zł.

Na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 231.989,70 zł, w tym odsetki od 
wyemitowanych obligacji 176.877 zł, odsetki od kredytów 55.112,70 zł.

Rozdział 12.
Różne rozliczenia

Zwrot nienależnie pobranej w 2012 roku części subwencji oświatowej 231.883,47 zł.

Rozdział 13.
Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 14.295.649,93 zł został zrealizowany w kwocie 14.148.784,86 zł, z tego:

1) szkoły podstawowe 6.926.653,11 zł, w tym:

- dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.837.372,00,

- wynagrodzenia 3.488.749,66 składki ZUS i FP 696.932,76,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 279.012,48,

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 207.000,

- zakup pomocy naukowych 51.009,08,

- zakup materiałów, sprzętu i opału 205.539,34, energii elektrycznej i wody 47.990,99,

- remonty 51.679,77 /w tym: Zawada - wymiana opraw osietl.remont dachu, roboty elektryczne 6.678,27, 
Bierdzany - usługi stolarskie 4.851,11, Ligota T.- wymiana oświetlenia, naprawa dachu 20.227,07, 
Osowiec-malowanie 19.923,32/

- usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 47.532,93,

- wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.468.046,71(127 uczn.), SP 
Osowiec 1.829.644,62 (141 uczn.), SP Bierdzany 844.477,57 (39 uczn.), SP Ligota Tur. 904.535,95 (77 
uczn.);
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2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 323.439,89 zł, w tym:

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur. 93 003,00,

- wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 147.475,79, pochodne od wynagrodzeń 23.913,38,

- zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 19.895,13, zakup energii i wody 
8.741,69,

- usługi remontowe i pozostałe 13.069,12 /m.in.osuszanie ścian w przedszkolu w Zakrzowie Tur./

- wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:Zakrzów Tur. 145.198,58 (20 uczn.), Osowiec 
85.238,31 (14 uczn.);

3) przedszkola - zrealizowane wydatki 2.742.343,81 zł w tym:

- dotacja dla Kubusiowej Akademii w Rzędowie 93.002,00,

- wynagrodzenia 1.750.089,75, pochodne od wynagrodzeń 346.957,00,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 106.482,71,

- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli, farb 119.011,62,

- zakup energii i wody 44.159,59,

- usługi remontowe i pozostałe 73.333,78 /PP Bierdzany naprawa dachu, docieplenie stropu 32.311,22, PP 
Zawada przebudowa zmywalni 15.695,86, PP Kotórz M. montaż grzejników 3.399,61/,

- usługi komunalne, telekomunikacyjne i pozostałe 58.212,54,

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.000,00,

- realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 
507.086,78 (41 uczn.), Węgry 525.956,09 (47 uczn.), Bierdzany 510.595,05 (37 uczn.), Turawa 
582.281,22 (49 uczn.), Kotórz M. 523.422,67 (44 uczn.);

4) gimnazjum - poniesione wydatki bieżące 2.059.820,51 zł  w tym:

- na wynagrodzenia 1.320.834,16, dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.684,02,

- pochodne od wynagrodzeń 293.163,55,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 105.842,02,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 85.000,00,

- zakup pomocy naukowych 25.308,96,

- zakup mebli, środków czystości i opału 53.165,89, zakup energii i wody 21.768,22,

- usługi remontowe i pozostałe 38.675,64/ roboty elektryczne, malowanie korytarza/;

5) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 728.648,69 zł z tego:

- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 511.105,00, dowóz dzieci niepełnosprawnych do 
szkół specjalistycznych 140.000,00,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 77.543,69;

6) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 622.353,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia 437.746,36, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.445,11,

- pochodne od wynagrodzeń 78.531,77,

- zakup materiałów 25.254,49, zakup usług 33.721,01;

7) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 25.979,73;

8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 91.353,91, w tym wynagrodzenia i pochodne 84.816,66;

9) wydatki związane z realizacją zadań wmagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod 
pracy zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej:
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- dla dzieci w przedszkolach 131.528,11/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 99.089,20, zakup 
materiałów i pomocy 19.505,84/

- dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 431.664,03 /wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 
389.920,81, zakup materiałów 31.867,72/; 

10) zapomogi dla nauczycieli – emerytów 65.000 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę hali gimnastycznej przy gimnazjum w Turawie 
oraz dokonano wymiany kotłów co w gimnazjum.

Rozdział 14.
Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 255.428,93 zł. Na sfinansowanie kosztów wydania decyzji 
przyznających ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 350,00 zł.Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
wydatkowano kwotę 255.078,93 zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice 
środowiskowe i zimowiska 100.983,63, pochodne od wynagrodzeń 16.254,92,

- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych / bez wynagrodzeń/ 5.200,00,

- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na 
turnieje oraz ulotek i broszur 75.157,39,

- zakup usług tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu 
konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego, zorganizowanie wycieczek i wyjazdów, organizacja 
imprez 49.533,00.

2. W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Osowcu na kwotę 
19.960,51 zł.

Rozdział 15.
Pomoc społeczna

Plan wydatków 6.791.389,00 zł, wykonanie 6.595.949,23 zł, w tym:

1) pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 222.523,47;

2) pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych 27.983,94;

3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.300,00;

4) zatrudnienie asystenta rodziny, który objął opieką 10 rodzin z terenu gminy 31.535,20;

5) świadczenia wychowawcze(500+) od m-ca IV 3.506.000,00 zł, z tego:

- wypłata świadczeń 3.437.507,10 zł - 568 decyzji,

- wynagrodzenia i pochodne na obsługę świadczeń 46.508,72,

- doposażenie stanowiska pracy i serwis informatyczny 21.281,68;

6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane w wys. 
1.541.841,76 przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne 1.294.714,90 - 472 decyzje,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 150.460,00 - 35 decyzji,

- zapłacone za podopiecznych składki ZUS 54.627,13,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 29.405,12;

7) zasiłki i pomoc w naturze 220.266,35 z tego:

- zasiłki jednorazowe 40.104,00, zasiłki okresowe 119.604,955 - łącznie wydano 258 decyzji,

- zasiłki stałe dla 10 osób 60.557,40;

8) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 471.013,95 zł, z tego:
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- wynagrodzenia 360.577,04  pochodne od wynagrodzeń 64.141,28,

- zakup materiałów 11.180,18, zakup usług 11.639,93;

9) dotacja dla CARITAS 155.000,00;

10) usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionionego do opieki nad 7 starszymi, 
samotnymi osobami 18.433,17;

11) dodatki mieszkaniowe 37.904,40;

12) pozostała działalność 349.057,54 zł, z tego:

- dożywianie  98 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 75.846,10,

- pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej 249.089,14,

- realizacja prac społecznie użytecznych 23.935,50 /9 osób/.

Rozdział 16.
Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 
55.980,50 zł.

Rozdział 17.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.470.385,80 zł, w tym:

1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy 1.047.912,00, usuwanie azbestu 
29.440,16;

2) utrzymanie czystości we wsiach /zakup koszy ulicznych, sprzętu do utrzymania czystości we wsiach, 
usługi/ 59.510,73;

3) zakup i utrzymanie zieleni 27.120,90, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 22.665,34;

4) Usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpańskich psów do schronisk 6.675,60;

5) oświetlenie ulic 653.924,25 zł, w tym energia elektryczna 163.729,55, konserwacja urządzeń 474.624,15;

6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 
49.459,88 zł  na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach 
i wywóz ścieków ze składowiska;

7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków 449.651,95;

8) wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej 24.600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały wykorzystanie na budowę punktów świetlnych.

Rozdział 18.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 637.800,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 559.592,41 zł, 
w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 87.557,21 zł. Środki wykorzystano głównie na:

1) zadania w zakresie kultury 114.603,96 zł w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach 30.816,90,

- organizacja dożynek gminnych 32.669,99, w tym poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego 
10.000,00;

- wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 25.271,66;

2) remonty i doposażenie świetlic 39.791,59, w tym udział funduszu sołeckiego 19.335,43,

3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 295.000,00,
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4) Pozostałe wydatki w wys. 110.196,86 przeznaczono m.in. na remonty obiektów kulturalnych 60.763,02, 
montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy 13.172,32. Udział środków funduszu sołeckiego 
wyniósł 56.268,88 zł.

Rozdział 19.
Kultura fizyczna

1. Wydatki w wys. 325.769,44 zł  zostały wykorzystane na:

1) utrzymanie obiektów sportowych 130.706,07 w tym:

- zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 57.150,60,

- zakup energii i wody 14.396,49,

- usługi remontowe i pozostałe 56.699,88,

- w ramach poniesionych zakupiono krzesełka i ławki na boiska w Osowcu i Bierdzanach, wykonano 
ogrodzenie boisk w Osowcu, Ligocie i Turawie, wykonano remonty pomieszczeń w Kotorzu Małym 
i Ligocie, wykonano oświetlenie boiska w Zawadzie, wyremontowane zostało boisko w Turawie 
całkowicie zniszczone przez dziki;

2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 165.000,00;

3) Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 30.063,37 zł głównie na zakup nagród 
i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe oraz na  przewozy 
zespołów młodzieżowych na zawody.

DZIAŁ III.
PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 14.704,66 zł.

2. Celem pokrycia deficytu budżetowego Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 
3.200.000,00 zł.

3. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000zł. oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu 
zaciągniętego w BS Łubniany w wys.500.000zł.

DZIAŁ IV.
WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

W dniu 28.06.2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą, a Samorządem Województwa na 
dofinansowanie budowy ul.Skośnej w Zawadzie. Przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 389.479 zł ulegną zmniejszeniu w związku z niższą 
wartością wykonanego zadania w porównaniu z wielkością kosztorysową.

DZIAŁ V.
REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Sporządzono projekty modernizacji ulic Bukowej i Planetorza. W roku 2016 rozpoczęto budowę hali 
sportowej w Turawie, zakończenie budowy planowane jest w 2018 roku. Skorygowany plan na rok 
2016 zakładał realizację inwestycji o wartości 1.200.000,00 zł, jednak ze względu na późny termin 
podpisania umowy z wykonawcą, plan został zrealizowany w wysokości 482.618,63 zł. Wykonano 
dokumentację konieczną do przystąpienia do budowy ścieżek rowerowych (ciągów komunikacyjnych) na 
terenie gminy. W 2016r. wykonano dokumentację na kwotę 132.840,00 zł. Nie przystąpiono do przebudowy 
budynku urzędu gminy, gdyż zadanie będzie realizowane w ramach podpisanego porozumienia z Gminą 
Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej po wyłonieniu partnera prywatnego.

DZIAŁ VI.
PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 32.772.199,83 zł czyli w 93,87%.  Na realizację dochodów 
bieżących  w wys.94,76% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej(rozdz.75618), 
nie wydano decyzji dla mieszkańców części Zakrzowa Turawskiego, naliczona opłata w większości 
przypadków na wniosek mieszkańców gminy rozkładana jest na raty. Wzrosły zadłużenia wymagalne 
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podatników podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Zaległość w podatku od 
nieruchomości osób fizycznych, na koniec roku wyniosła 777.280,87 zł, zaległość od osób prawnych 
152.889,00 zł, z tego należności w wysokości 597.904,84 zł zabezpieczone są hipoteką. Uzyskany podatek 
od nieruchomości jest wyższy o 362.539,00 zł w porównaniu do roku 2015. W 2016r. udziały w podatku od 
osób fizycznych wpłynęły w kwocie o 397.835,00 zł niższej od roku poprzedniego. Dochody majątkowe 
zrealizowano w 77,29%. W roku 2016 gmina nie otrzymała dofinansowania do budowy ul. Skośnej 
w Zawadzie, gdyż inwestycja zakończyła się dopiero w m-cu grudniu.  Nie zostały zrealizowane dochody 
z tyt. sprzedaży nieruchomości (wykonane w 77,16%). Zrealizowano zaplanowaną sprzedaż działek 
rekreacyjnych, nie powiodła się sprzedaż Jeziora Małego, wraz z przylegającymi terenami. W 142,7% 
zrealizowane zostały dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Wydatki bieżące 
zrealizowano w 96,23%, wydatki majątkowe warościowo w 56,13%. W większości przypadków zadania 
inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę niższą od wartości kosztorysowej przyjętej w planie wydatków.  
Zrealizowano 14 inwestycji, a w 5-ciu przypadkach wykonano dokumentację. Ze względu na późno 
rozpoczętą budowę hali sportowej nie zdołano zrealizować w całości zaplanowanego zakresu prac, zgodnie 
jednak z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu, w 2016r. wpłynęła pierwsza transza dofinansowania 
w wys. 200.000,00 zł. Zaplanowane środki na zakup samochodu bojowego dla OSP w Osowcu nie zostały 
wydatkowane ze względu na przesunięcie  przez Zarząd Wojewódzki OSP przetargu na zakup samochodów 
na rok 2017. Nie przystąpiono do modernizacji dachu na budynku urzędu gminy, gdyż poprawa 
efektywności energetycznej budynku UG planowana jest do realizacji w ramach podpisanego porozumienia 
z Gminą Krapkowice i 5 innymi gminami należącymi do Aglomeracji Opolskiej. Zadanie będzie 
realizowane w formule PPP. Obecnie wykonano audyt energetyczny, zlecono wykonanie audytu 
elektrycznego, trwają prace przygotowawcze do procedury wyłonienia partnera prywatnego koordynowane 
przez Gminę Krapkowice.

Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa 
następowała dopłata z budżetu gminy. W 2016r. dopłata wyniosła 449.652 zł. Nie zbilansowały się dochody 
i wydatki związane z  ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2016r. 
829.902 zł, należności, które nie wpłynęły do końca roku wynoszą 87.323 zł, natomiast wartość faktur 
wystawionych za rok budżetowy to kwota 967.987 zł. Z budżetu gminy finansowane są również dwa etaty 
związane z naliczaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów. Wójt Gminy przedkładał projekty uchwał 
w sprawie zwiększenia stawki opłaty, Rada Gminy jednak podwyżek nie zatwierdziła.Gmina realizowała 
program usuwania azbestu. 85% wydatków z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% uregulowali mieszkańcy gminy. 
Usunięto 56,18 ton azbestu za kwotę 29.440 zł. .Wzrastają również wydatki ponoszone za umieszczenie 
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej, wzrasta 
kwota wypłaconych zapomóg. Na wprowadzone od m-ca kwietnia świadczenia wychowawcze (500+) 
gmina wydatkowała 3.437.507 zł.  Rok 2016 zakończył się deficytem budżetowym w wys 142.802,86 zł, 
czyli o 1.001.901,80 niższym od planowanego. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano 
w  wys.2.000.000 zł, z tego wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
1.500.000 zł, uregulowanie rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Łubniany 500.000 zł. Celem 
zrównoważenia budżetu gmina wyemitowała obligacje komunalne w wys. 3.200.000 zł. Zobowiązania 
długoterminowe na 31.12.2016 r. wynoszą 7.700.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (6.200.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany 
(1.500.000). W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów 
własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys. 16.675.865,03 zł netto, posiada udziały w Spółce 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys.31.784.000 zł. i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki 
MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w wys. 261.846zł. Załączniki:

1) wykonanie dochodów zał.nr 1

2) wykonanie wydatków zał.nr 2

3) wykonanie dochodów – zadania zlecone zał.nr 3

4) wykonanie wydatków – zadania zlecone zał.nr 4

5) wykonanie przychodów i rozchodów zał.nr 5

6) wykonanie inwestycji zał.nr 6

7) wykonanie dotacji zał.nr 7
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8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zał.nr 8

9) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zał.nr 9

10) informacja o stanie mienia komunalnego zał.nr 10

11) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał.nr 11
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