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KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA BUDśETU MIASTA
LESZNA ZA ROK 2003
BudŜet miasta Leszna na rok 2003 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej
Leszna Nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w kwocie :
•

po stronie dochodów :
• zadania miasta :
• zadania powiatu :

152.017.116 zł – w tym :
91.432.585 zł
60.584.531 zł

•

po stronie wydatków :
• zadania miasta :
• zadania powiatu :

159.615.516 zł – w tym :
95.030.985 zł
64.584.531 zł

W ciągu roku dokonano zmian w budŜecie, ostatecznie kształtując
plan w następujących wielkościach :
•

po stronie dochodów :
• zadania miasta :
• zadania powiatu :

143.173.461 zł – w tym :
94.397.812 zł
48.775.649 zł

•

po stronie wydatków :
• zadania miasta :
• zadania powiatu :

150.445.861 zł – w tym :
98.322.860 zł
52.123.001 zł

Planowany deficyt budŜetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie :
-

po stronie dochodów :
po stronie wydatków :
róŜnica :

143.173.461,150.445.861,7.272.400,-

złotych
złotych
złotych

450.000,13.100.000,3.500.000,17.050.000,-

złotych
złotych
złotych
złotych

4.571.600,5.206.000,9.777.600,-

złotych
złotych
złotych

Deficyt wynika z następującego rozliczenia :
•

•

planowane przychody :
• poŜyczki z WFOŚiGW
• emisja obligacji komunalnych
• kredyt komercyjny
RAZEM PRZYCHODY
planowane rozchody :
• spłata kredytów
• spłata poŜyczek
RAZEM ROZCHODY
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Uchwałą nr IV/35/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. Rada Miejska Leszna
upowaŜniła Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków,
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŜetowej,
za wyjątkiem zmian w zakresie dotacji.
W 2003 roku Rada Miejska Leszna podjęła 9 uchwał, a Prezydent Miasta
Leszna wydał 19 zarządzeń zmieniających budŜet miasta Leszna na rok 2003.
W ciągu roku w budŜecie początkowym dokonano zmian, które moŜna
pogrupować wg następujących rodzajów :
- zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budŜetu po stronie wydatków o środki pochodzące z poŜyczek
z WFOŚiGW z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budŜetowego
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami.
W dniu 30 grudnia 2003r. Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XV/141/2003
ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budŜetowego 2003
w wysokości 2.016.908,- zł oraz określiła ostateczny termin dokonania tych
wydatków .
Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o kwotę: 8.843.655,zł, w tym :
♦ zadania miasta :
♦ zadania powiatu :

zwiększenie 2.965.227,- złotych,
zmniejszenie 11.808.882,- złotych.

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę: 9.169.655,- zł, w tym :
♦ zadania miasta :
♦ zadania powiatu:

zwiększenie 3.291.875,- złotych,
zmniejszenie 12.461.530,- złotych.

Kwota 326.000,- zł wynikająca z róŜnicy pomiędzy zmniejszeniem wydatków
i dochodów stanowi zwiększony deficyt budŜetowy. Składają się na nią
następujące pozycje:
•

zwiększenie spłat poŜyczki z WFOŚiGW
+126.000,- złotych
(zmiana warunków umowy poŜyczki)
• zmniejszenie wpływów poŜyczki z WFOŚiGW + 200.000,- złotych
(rezygnacja z planowanej poŜyczki)_________________________
RAZEM
326.000,- złotych
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Zrealizowano budŜet miasta w następujących wielkościach :
•

po stronie dochodów :
•
•

•

zadania miasta :
zadania powiatu :

po stronie wydatków :
•
•

zadania miasta :
zadania powiatu :

141.659.054 zł – w tym :
92.992.672 zł
48.666.382 zł
147.134.231 zł – w tym :
95.605.926 zł
51.528.305 zł

Rozliczenie budŜetu ogółem w 2003 roku z uwzględnieniem przychodów
i rozchodów budŜetu przedstawia się następująco :
1. po stronie dochodów ogółem
+ pozostałe wpływy :
•
•
•
•
•

141.659.053,56

złotych

otrzymane poŜyczki z WFOŚiGW
450.000,otrzymane kredyty
3.500.000,emisja obligacji komunalnych
13.100.000,wolne środki z roku 2002
1.606.865,05
pozostałe przychody –dodatnie róŜnice
kursowe spłaconego kredytu dewizowego
59.974,34

złotych

RAZEM WPŁYWY

160.375.892,95

złotych

2. po stronie wydatków
+ pozostałe rozchody :

147.134.231,15

złotych

4.536.708,86
5.206.000,-

złotych
złotych

•
•

spłata kredytów
spłata poŜyczek
RAZEM ROZCHODY

WOLNE ŚRODKI ZA 2003 ROK

156.876.940,01

złotych
złotych
złotych
złotych

złotych

3.498.952,94 złotych

Wolne środki wykazane w powyŜszym rozliczeniu powstały w wyniku
pozostałych wolnych środków z 2002 roku w wysokości 1.606.865,05 zł,
z nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w budŜecie 2003 roku w wysokości
900.400,- zł, a takŜe wpływu na rachunek Urzędu Miasta w miesiącu styczniu
2004 roku środków finansowych zaliczanych do dochodów 2003 roku (dochody
realizowane przez Urząd Skarbowy i udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów).
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DOCHODY
Wykonanie budŜetu za 2003 rok po stronie dochodów wynosi 98,94 %.
Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów
z poszczególnych źródeł. PoniŜej przedstawiono w tabeli i na wykresach
wykonanie dochodów własnych i obcych.

Dochody wg źródeł w 2003 roku
Ogółem
Plan

wykonanie

%
wykonania

Dochody własne

64 886

63 385

97,69%

Dochody obce

78 287

78 274

99,98%

143 173

141 659

98,94%

Ogółem

Dochody wg źródeł za 2003 rok
tys. zł
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000

plan
wykonanie
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20 000
10 000
0
Doch. własne

Doch. obce

Dochody wg źródeł w 2003 roku
w tys. zł
Miasto
plan

wykonanie

Powiat
% wykonania

plan

wykonanie

% wykonania

Doch.własne
Doch. Obce

61 602
32 796

60 204
32 789

97,73%
99,98%

3 284
45 491

3 181
45 485

96,86%
99,99%

Ogółem

94 398

92 993

98,51%

48 775

48 666

99,78%
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Dochody własne
97,69 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne ogółem.
Wykonanie poszczególnych dochodów własnych ogółem przedstawia się
następująco :
Wykonanie
% wyk. do planu
• podatki i opłaty lokalne
100,80
• udziały w podatkach
93,69
• dochody z mienia
98,67
• inne dochody
98,75
Analizując poszczególne grupy dochodów naleŜy stwierdzić, Ŝe w grupach
dochodów z podatków i opłat lokalnych został przekroczony plan o 0,8 %,
a w grupie dochodów z mienia i pozostałych dochodów własnych wykonanie
kształtuje się na poziomie 98 %, natomiast udziały w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa są wykonane na poziomie 94 %.
W grupie podatków i opłat lokalnych wykonanie wpływów z karty podatkowej
wskazuje na odchylenie od planu (69,80 % wykonania). Wykonanie tej pozycji
z roku na rok jest niŜsze (na 2004 rok zaplanowano tylko 150.000,- zł). PoniŜej
90 % w stosunku do planu są wykonane wpływy z podatku rolnego (82,55 %)
i podatku od psów (88,55 %), ale ich planowane wysokości nie ma większego
wpływu na wielkość dochodów.
93,69 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów
w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa. Pozycja udziałów
w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 104,17 %
w stosunku do planowanych wielkości, a planowane udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych zostały przeszacowane, gdyŜ ich wykonanie
wynosi 92,89 % w stosunku do planu. Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
Dochody z mienia wykonane są w 98,67 %, i tak:
•
•
•
•

wieczyste uŜytk, zarząd nieruch.
sprzedaŜ mienia
najem i dzierŜawa
przekszt.pr.wiecz.uŜytkow.

Wykonanie
% wyk. do planu
102,12
102,36
92,78
71,98

W pozycji „dochody z mienia” w 92,78 % wykonano wpływy z dzierŜaw,
a w 71,98 % dochody z tytułu opłat za przekształcanie prawa wieczystego
uŜytkowania w prawo własności. Kwoty zaległe z dzierŜaw podlegają
postępowaniu ugodowemu i egzekucyjnemu. Natomiast niŜsze niŜ planowano
wpływy z przekształceń dotyczą 10 spraw, w których zawieszono postępowanie
oraz 14 spraw umorzono.
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W grupie innych dochodów mieszczą się dochody jednostek, odsetki
od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, róŜne inne
dochody z opłat (np. parkingi, tablice rejestracyjne, zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu i zezwoleń taxi, wynajem sali konferencyjnej, mandaty, wpłaty z lat
ubiegłych) oraz wpływy z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
W pozostałych dochodach nie zrealizowano w wysokości planowanej wpływów
z odsetek od środków na rachunkach bankowych (42,46 % w stosunku
do planowanych wielkości), a takŜe z mandatów nakładanych przez StraŜ
Miejską (83,56 % planu), wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych
(63,09 %) oraz wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań
dochodów z mienia (39,39 %).
Jak wynika z tabeli przedstawiającej dochody z podziałem na miasto i powiat,
w mieście dochody własne są zrealizowane
w wysokości 97,73 %,
a w powiecie 96,86%. Wpływ na niŜsze wykonanie w powiecie miał fakt nie
przekazanego przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych (92,89 %), a takŜe wykonane
w 80,84 % planowane wpływy z mienia, głównie z najmu sal w placówkach
oświatowych.
Dochody obce
Dochody obce wykonane zostały w 99,98 %.
Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się
następująco :
Wykonanie
% wyk. do planu
• dotacje – zad. własne z budŜ.państw.
99,93
• dotacje – zad. zlecone z budŜ. państw.
99,90
• dotacje – zad. powierzone z budŜ.państw.
100,00
• dotacje – zad. powierzone z j.s.t.
100,00
• dotacje – z funduszy celowych
100,00
• subwencje
100,00
Dotacje z budŜetu państwa zostały przekazane miastu zgodnie z planem
w 100 %. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone, które zostały
zwrócone do budŜetu państwa do dnia 15.01.2003r. umniejszają wykonanie
dotacji na dzień 31.12.2002r. Niewielkie kwoty niewykorzystanych dotacji
na zadania zlecone zwrócił Urząd Miasta (kwota 3.084,65 zł w zakresie zadań
geodezyjno-kartograficznych, gospodarki gruntami oraz komisji poborowych),
ZO przy Wydziale Edukacji (2.776,24 zł w zakresie wypłat za uczniowskie
praktyki zawodowe) oraz MOPR (kwota 7.128,62 zł głównie w zakresie wypłat
róŜnego rodzaju zasiłków, składek na ubezpieczenia zdrowotne). Wojewoda
Wielkopolski nie skorygował planu w zakresie dotacji na pomoc dla repatriantów
w wysokości 124,-zł, dlatego wykonanie tej dotacji wykazano w wysokości 0,-zł.
Jeśli chodzi o dotacje na zadania powierzone – zarówno w zadaniach miasta,
jak i powiatu – strony porozumienia (ościenne Starostwa Powiatowe, a takŜe
budŜet państwa) wywiązały się ze zobowiązań finansowych.
Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ
środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów.
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WYDATKI
Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 97,80 % w stosunku do planu.
W ciągu 2003 roku Prezydent Miasta szczegółowo analizował realizację
wydatków dokonując wyborów co do priorytetów płatności zobowiązań.
Środki były uruchamiane pod planowane zadania.
Na poniŜszych wykresach oraz w tabelach przedstawiono plan i wykonanie
wydatków wg sfer działalności miasta i wg rodzajów.

Wydatki wg rodzaju za 2003 rok

140 000
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Wydatki wg miejsc przeznaczenia w 2003 roku
w tys. zł

plan
sfera socjalna
sfera gosp.komunalnej
rezerwa
sfera administracyjna

Ogółem

Ogółem
wykonanie % wykonania

plan

Miasto
wykonanie % wykonania

plan

Powiat
wykonanie % wykonania

100 541

99 605

99,07%

58 888

58 475

99,30%

41 653

41 130

98,74%

28 690

27 899

97,24%

22 306

21 521

96,48%

6 384

6 378

99,91%

900

0

0,00%

869

0

31

0

0,00%

20 315

19 630

96,63%

16 260

15 610

4 055

4 020

99,14%

150 446

147 134

97,80% 98 323

95 606

97,24% 52 123

51 528

98,86%

96,00%

Wydatki wg rodzajów w 2003 roku
w tys. zł

plan
wydatki bieŜące
wydatki inwestycyjne
rezerwa

Ogółem

Ogółem
wykonanie % wykonania

plan

Miasto
wykonanie % wykonania

plan

Powiat
wykonanie % wykonania

128 593

126 232

98,16%

81 604

79 807

97,80%

46 989

46 425

98,80%

20 953

20 902

99,76%

15 850

15 799

99,68%

5 103

5 103

100,00%

900

0

0,00%

869

0

31

0

0,00%

150 446

147 134

97,80% 98 323

95 606

97,24% 52 123

51 528

98,86%
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Wydatki wg miejsc przeznaczenia za 2003 rok
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Jak wynika z powyŜszych wykresów i tabel procent wykonania wydatków
bieŜących (98,16 %) i inwestycyjnych (99,76 %) jest zbliŜony. Wynika to
z przyjętych ustaleń przez Radę Miejską, która określiła wykaz wydatków nie
wygasających z końcem roku budŜetowego 2003. Faktyczne wykonanie
wydatków bieŜących wynosi 98,06 %, a wydatków inwestycyjnych 90,76 %.
Określenie wykazu wydatków nie wygasających pozwoliło
na płynną
kontynuację zadań w roku 2004.
PoniŜej przedstawiono wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku 2003
z podziałem na wydatki bieŜące i inwestycyjne w poszczególnych sferach:
I.

Wydatki bieŜące

131.000,-

1. Sfera socjalna
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.
3. Sfera administracji
II.

Wydatki inwestycyjne

205.720,0,0,-

1.885.908,-

1. Sfera socjalna
2. Sfera gospodarki komunal.i mieszk.
3. Sfera administracji

0,1.885.908,0,-
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W sferze socjalnej wydatki zrealizowano w 99,07 % w stosunku do planu.
W opiece społecznej mniej niŜ 98 % wykonania występuje w przypadku
utrzymania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (81,6 %), utrzymanie MOPR
(96,83 %) oraz składek zdrowotnych (zadanie zlecone – 95,04 %). PoniŜej
90 % środków planowanych wydano na dotacje dla organizacji pozarządowych
i utrzymanie mieszkania chronionego. W oświacie wykonanie wydatków
wynosiło 99,16 %, z tego w 92% wykonano dotacje dla szkół i placówek
oświatowych niepublicznych (wysokość planuje się wg zapotrzebowania
zgłaszanego przez te placówki, a przekazuje się wysokość dotacji wg faktycznej
liczby uczniów uczęszczających do danej placówki). Wydatki na utrzymanie
Zespołu Obsługi równieŜ są wykonane nieco poniŜej 97 %. W ochronie zdrowia
wykonanie sięga 95 %. Na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych wydatkowano 95,86 % planowanych środków. Pewne zadania
(np. zakup ksiąŜek i pomocy dydaktycznych do świetlic terapeutycznych, opinie
biegłych, koszty posiedzeń Komisji) nie zostały wykonane w 2003 roku
i przeniesione do wykonania na rok 2004. Planowane wydatki na promocję
zdrowia wykonano tylko w 52,72 %, a powodem był brak ofert na prowadzenie
programów profilaktycznych.
Prawie w 100 % wykonano planowane wydatki na kulturę i kulturę fizyczną.
Przy czym tylko w 35,75 % zrealizowano planowane wydatki na turystykę,
tj. na składkę na Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Leszno-Region”,
które rozpoczęło swoją działalność dopiero w m-cu sierpniu 2003r.
W zakresie wydatków zarówno bieŜących jak i inwestycyjnych w sferze
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej miasto wykonało zakres rzeczowy
i finansowy prawie w 100 %. Odchylenie wykonania od planu wykazuje
realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym (wykonanie
27,63 %). Wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany podstawowych przepisów
prawnych regulujących sferę gospodarki przestrzennej, komplikacje formalnoprawne, a takŜe opóźnienia w procedurze wyłaniania wykonawców
na opracowanie ekofizjografii dla miasta oraz Studium komunikacyjnego –
załoŜeń polityki transportowej miasta, za które płatność nastąpiła w styczniu
2004 roku. Wydatki bieŜące na gospodarkę gruntami wykazują wykonanie
poniŜej 80 %, gdyŜ niektóre wydatki refundowane są przez wnioskodawców.
W sferze administracji oraz bezpieczeństwa publicznego wykonanie
ukształtowało się na poziomie 96,63 %. Wpływ na taki poziom miał fakt nie
wydatkowania zaplanowanych kwot przez Biuro Rady Miejskiej ( 82,04 % - diety
za udział w posiedzeniach sesji i komisji mniejszej liczby radnych, niŜsze niŜ
planowano wydatki rzeczowe na obsługę sesji i komisji). NiŜszą niŜ planowano
kwotę wydatkowano na spłaty odsetek od zadłuŜenia miasta (wyk.93,39 %),
w związku z obniŜaniem przez banki stóp oprocentowania poŜyczek i kredytów.
TakŜe w niewielkim stopniu wydatkowano kwoty na bieŜącą obsługę
monitorowania miasta Leszna – z planowanych 15.000,- zł wydano 2.092,- zł
co stanowi 13,95 %. Nie wydatkowano środków planowanych w tej podziałce
klasyfikacji budŜetowej na dzierŜawę kanalizacji kablowej za kable
światłowodowe dla celów systemu monitoringu, gdyŜ ujęto je w fakturach
za usługi telekomunikacyjne.
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Dotacje i wydatki na zadania zlecone gminie – Załącznik Nr 3
Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane
w wysokości przekazanej, ale dotacje nie zabezpieczały w pełni potrzeb
realizowanych zadań. Dotyczy to głównie zasiłków wypłacanych z opieki
społecznej, a w szczególności zasiłków okresowych, które są zadaniem
fakultatywnym budŜetu państwa. Braki w dotacji wymuszały konieczność
przeznaczenia wyŜszych kwot niŜ pierwotnie planowano w budŜecie na zadania
własne w zakresie pomocy społecznej.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone powiatowi –Załącznik Nr 4
Kwoty przyznanych dotacji z budŜetu państwa na zadania zlecone powiatowi
były wykorzystane w wysokości przekazanej, ale zadania realizowane
przez Miejską Komendę Państwowej StraŜy PoŜarnej, Powiatowy Urząd Pracy
były dofinansowane z własnych środków miasta, gdyŜ środki z budŜetu państwa
nie gwarantowały w pełni wykonania zadań. RównieŜ środki przekazywane
przez Wojewodę Wielkopolskiego na działalność Zespołu ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności nie pokrywają jego kosztów funkcjonowania.
Nie otrzymano w 2004 roku w pełnej wysokości środków na bieŜące wydatki
na oświetlenie uliczne (ponad 270.000,- mniej w stosunku do planu
początkowego), natomiast w ostatnim miesiącu roku 2003 udało się pozyskać
z budŜetu państwa ponad 600.000,- zł na budowę nowych linii oświetlenia
ulicznego (środki na zadania inwestycyjne).

Dotacje i wydatki na zadania powierzone gminie –Załącznik Nr 5
Realizowane zadania powierzone gminie dotyczyły zadań w zakresie bieŜącego
utrzymania cmentarzy wojennych. Wojewoda przekazał środki w wysokości
wynikającej z planu, które w pełni wykorzystano na cel przeznaczony
w podpisanym porozumieniu.

Dotacje i wydatki na zadania powierzone powiatowi – Załącznik
Nr 6
a) z budŜetu państwa
- Środki na pokrycie kosztów poboru zostały wykorzystane w 100 %.
- Podpisano porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację
3 programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Środki przekazano
i wykorzystano zgodnie z planem.
b) z budŜetu innych jednostek samorządu terytorialnego
- Podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie
na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zostało
wykonane. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z planem.
- Na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów miasto Leszno
podpisało porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lesznie, Kościanie
i Rawiczu. Środki zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z planem.
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-

Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego miasto Leszno
podpisało porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kościanie. Środki
zostały przekazane w ostatnim m-cu roku i wykorzystane zgodnie z planem.

Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych – Załącznik Nr 7
Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu na terenie miasta
Leszna w wysokości 850.000,- zł, wpłynęły w kwocie 869.221,- zł.
Wykorzystano je w wysokości 814.821,- zł tj. 95,82 % w stosunku do planu.
Realizacje niektórych zadań przeniesiona została na rok 2004. Ustalono
równieŜ wykaz środków nie wygasających z upływem roku budŜetowego 2003
w wysokości 31.000,- zł.

Wydatki majątkowe – Załącznik Nr 8
W w/w załączniku zestawiono kwoty zawarte w Załącznikach 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
i 8/5 tj. wydatki na inwestycje wieloletnie, jednoroczne, zakupy inwestycyjne
i dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne
oraz wydatki na wykupy nieruchomości. Pozostałą pozycję opisaną
w Załączniku nr 8, tj wydatki na udziały w spółkach miasta wykonano w 100 %.

Inwestycje wieloletnie – Załącznik Nr 8/1
1. Trasa W – Z
Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2003r.
ustalono wydatki nie wygasające z roku 2003 na kwotę 469.623,- zł
do wykorzystania na trasę W-Z w terminie do 30.06.2004r.
W ramach budowy trasy W-Z w 2003 roku wydatkowano łącznie 3.140.377,- zł .
Na kwotę tę składają się roboty wykonane w 2002 roku, za pomiary hałasu
drogowego oraz badanie stęŜeń komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza
w środowisku przy Al. Jana Pawła II po wybudowaniu trasy W-Z, za pomiary
hałasu drogowego w środowisku terenów zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Estkowskiego przed jej przebudową, za ekspertyzy techniczne
dotyczące podniesienia klasy wiaduktu, za opracowania
techniczne
na modernizację ul. Estkowskiego, za opracowanie zmiany programu
sygnalizacji świetlnej, opłaty za wycinkę drzew w ul. Estkowskiego
oraz za roboty drogowe związane z modernizacją ul. Estkowskiego na odcinku
od ul. Dekana do ul. Unii Europejskiej – 780 mb.
2. Modernizacja dróg i ulic
Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2003r.
ustalono wydatki nie wygasające z roku 2003 na kwotę 369.000,- zł
do wykorzystania w terminie do 30.06.2004r. - ul. Podmiejska i ul. Złotnicza.

Sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta Leszna za rok 2003

_______________________________________________________________
W 2003 r. w ramach modernizacji i przebudowy dróg i ulic wykonano
następujące zadania tematyczne:
1. Al. Konstytucji 3-go Maja
remont nitki zachodniej Al. Konstytucji 3-go Maja w Lesznie na odcinku
od Al. 21-go Października do Al. Jana Pawła II – 317 mb ; 4042 m2
2. ul. Wyspiańskiego
budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego na odcinku
od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Szczepanowskiego - dokończenie
zadania – 162 mb
3. ul. Krzyckiego
budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego na odcinku
od ul. Moniuszki do ul. Grottgera. – dokończenie zadania-287 mb
4. ul. Szymanowskiego
budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego na odcinku od ul.
Spółdzielczej do ul. Lutosławskiego – 330 mb – I etap
5. ul. Czarnieckiego
budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego – 380 mb
6. ul. Grottgera
budowa nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Okrzei
do ul. Kossaka - 250 mb
7. ul. Barbary Jeziorkowskiej
budowa nawierzchni jezdni i chodników –na odcinku od ul. Kmicica
do ul. Jagiełły – 260 mb
8. ul. Janickiego
budowa nawierzchni ulicy na
do ul. Kochanowskiego – 412 mb

odcinku

od

ul.

DoŜynkowej

9. ul. Jagiellońska
przebudowa chodników na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte 3.598 m2
10. ul. Podmiejska
budowa nawierzchni na odcinku głównym od ul. Wilkońskiego do ul. Witosa
wraz z kanalizacją deszczową – 215 mb
11. ul. Dąbrowskiego
dokończenie przebudowy
a ul. Niepodległości)

ulicy

(parking

pomiędzy

12. ul. Hubala
budowa nawierzchni ulicy wzdłuŜ Przedszkola nr 10 – 60 mb

ul.

Prochownia

Sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta Leszna za rok 2003

_______________________________________________________________
3. Budynek komunalny
Realizacja zadania została zakończona w dniu 30 września 2003 r.
W dniu 9 października 2003 r. zakończono czynności odbiorowe i przekazano
budynek do zasiedlenia.
Uzyskane efekty rzeczowe : 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni
uŜytkowej 1.213,3 m2.
4. Budowa SP 13 I Gimnazjum Nr 7 na os.Zamenhofa
Zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r. W roku 2003 były realizowane
zobowiązania finansowe wobec wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.
5. Osiedle Zaborowo – budowa podczyszczalni wraz z budową zbiornika
i przepompowni dla ochrony ujęć wody pitnej
Inwestycja zakończona w roku 2002. Poniesione koszty to zapłata wykonawcy
za wykonanie zbiornika i kanałów ściekowych dla podczyszczalni na podstawie
faktury z roku 2002.
6. Osiedle Zaborowo – uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul.Chopina
Poniesione koszty wydatkowano na opracowanie :
- map do celów projektowych,
- koncepcji oraz projektu budowlanego sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,
- badań geologicznych terenu.
Uzyskano pozwolenie na budowę.
W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę prac. Obecnie trwają roboty
budowlane przy realizacji inwestycji.
7. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera,
Malczewskiego
Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. W roku 2003 zrealizowano etap II
inwestycji, który obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz
z przyłączami do posesji w ulicach : Krzyckiego i Chłapowskiego. W ramach tej
inwestycji wykonano :
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.297,8 mb w tym :
∅ 800 mm
569,3 mb
∅ 600 mm
474,5 mb
∅ 500 mm
254 mb
sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 717,3 mb w tym :
∅ 315 mm
558,3 mb
∅ 200 mm
159 mb
przyłącza kanalizacji sanitarnej
12 szt. o łącznej długości 84 mb
Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach
Malczewskiego, Grottgera, Styki i Chłapowskiego :
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sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 823,8 mb w tym :
∅ 600 mm
303,6 mb
∅ 500 mm
404 mb
∅ 400 mm
16,6 mb
∅ 315 mm
99,8 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej ∅ 200 mm o łącznej długości 555 m.
W ramach tej inwestycji wykonano równieŜ :
- przebudowę kanału deszczowego w ulicy Kossaka – wybudowano kanał
∅ 1000 mm o długości 127,4 mb
- odbudowano rów SW od ul. Kossaka w dół na długości 820 m.
Obecnie trwa realizacja budowy III etapu kanalizacji deszczowej
w następujących ulicach : Święciechowska, Drzymały, Dubois, Chełmońskiego,
Grochowiaka, Moniuszki, Traugutta, Kruczkowskiego i Kraszewskiego.

-

8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic śniwna i Zachodnia
Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. W ramach inwestycji wykonano :
- sieć kanalizacji sanitarnej ∅ 200 mm w ulicach Jęczmiennej, Zachodniej
i śniwnej o łącznej długości 772,4 mb oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej w ilości 19 szt.,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ochoczej, Słonecznikowej i
Pszenicznej o łącznej długości 431,5 mb oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej w ilości 14 szt.
Inwestycja zakończona w miesiącu sierpniu 2003 r.
9. Kanalizacja sanitarna
śołnierskiej i Skrytej

i

deszczowa

w

rejonie

ulic

Saperskiej,

W pierwszym półroczu na podstawie opracowanej przez firmę projektową
koncepcji sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla tego rejonu ustalono zakres
inwestycji. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
W dniu 15.10.2003 r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych. Wybrano wykonawcę robót. W ramach inwestycji w 2003 r.
wykonano kanalizację deszczową w ulicach Saperskiej i śołnierskiej. Obecnie
trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje jednoroczne – Załącznik Nr 8/2
1. Modernizacja kotłowni al.Krasińskiego
Planowana w budŜecie miasta modernizacja kotłowni w Technikum Kolejowym
została zrealizowana ze środków MPEC-u, w zamian przyjęto do realizacji
modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1.
W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe związane z technologią
kotłowni gazowej. W lipcu 2003 r. w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji wybrano wykonawcę robót. Modernizacja kotłowni ze zmianą
systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny objęła likwidację kotłowni
węglowej i budowę gazowej o mocy 300 kW.
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Końcowego odbioru technicznego i przekazania kotłowni do uŜytku dokonała
komisja w październiku 2003 r.
2. Modernizacja kotłowni ul.Karasia
W pierwszym półroczu zakończono prace projektowe związane z technologią
kotłowni gazowej. W lipcu 2003 r. w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji wybrano wykonawcę robót. Modernizacja kotłowni ze zmianą
systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny objęła likwidacje kotłowni
węglowej i budowę gazowej o mocy 240 kW.
Końcowego odbioru technicznego i przekazania kotłowni do uŜytku dokonała
komisja w październiku 2003 r.
3. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego
W dniu 28 maja 2003 r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie
pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poznańskiej.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano wykonawcę robót. Inwestycję
zrealizowano w okresie od dnia 30.06.2003 r. do 08.09.2003 r. Zgodnie
z projektem budowlanym zamontowano 40 lamp oświetleniowych SGS 203/150
o mocy 150 W.
W dniu 4 listopada 2003 r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn.
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Os. Rejtana, B. Jeziorkowskiej,
Francuska, Makowskiego-Gersona.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano wykonawcę robót. W
wymienionych ulicach zamontowano :
- Os. Rejtana – 6 szt. opraw rtęciowych,
- ul. Francuska - 8 szt. opraw SGS 101/100,
- ul. Makowskiego-Gersona – 1 szt. oprawa SGS 101/70,
- ul. Jagiełły – 3 szt. oprawy SGS 101/70,
- ul. B.Jeziorkowskiej – 12 szt. opraw rtęciowych.
Ponadto w 2003 r. w ramach zadania budowa nowych linii oświetleniowych
zrealizowano oświetlenie na n/w ulicach :
- ul. Górowska - wybudowano odcinek linię napowietrznej oświetleniowej
o długości 374,4 m oraz zamontowano 3 lampy SGS 203/150G SN na
słupach Ŝelbetowych,
- ul. Dąbrowskiego – zamontowano 7 opraw oświetleniowych IQV-150
na słupach stalowych,
- ul. Estkowskiego – etap III - zamontowano 9 opraw IQV Quebec 150;
1 oprawa SGS 203/150W; 31 opraw SGS 306/150W.

4. Komitety Inicjatyw Gospodarczych
W ramach inicjatyw gospodarczych w 2003 r. zrealizowano 3 zadania na
podstawie wniosków złoŜonych w 2002 r. oraz 7 zadań na podstawie wniosków
z 2003 r.
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Realizacja zadań z 2002 r.

1) Budowa dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej
i kolektora sanitarnego w ul. Holenderskiej
W ramach tej inwestycji wykonano :
a) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow. 606,6 m2,
b) sieć wodociągową z rur PCV ∅ 110 mm – 91,40 m,
c) sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV
∅ 250 mm – 54.90 m
∅ 200 mm – 96,50 m
∅ 160 mm – 65,10 m (przyłącza)
studnie betonowe ∅ 1000 mm – 3 szt.
d) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV
∅ 200 mm – 99,8 m,
przykanaliki o długości 56,10 m,
studnie „Mabo” ∅ 400 mm - 6 szt.
Inwestycja rozpoczęta w 2002 r. i odebrana w dniu 14 stycznia 2003 r.
Wartość zadania : 126.245,61 zł
2) Budowa sieci wodociągowej w ulicach Słonecznikowa i Pszeniczna
- wykonana z rur PCV o średnicach :
∅ 160 mm – 309,15 m
∅ 110 mm – 77,20 m
Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r.
Wartość zadania : 49.073,98 zł
3) Budowa sieci wodociągowej w ul. Jęczmiennej – wykonana z rur
PCV o średniach :
∅ 160 mm – 62,05 m,
∅ 110 mm – 397,50 m,
∅ 90 mm – 3,00 m
Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r.
Wartość zadania : 36.407,07 zł
Realizacja zadań 2003 r.

1) Budowa drogi ul. Korfantego
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuŜ posesji nr 12 i 13 wykonana
z kostki brukowej betonowej o pow. 278 m2.
Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4 listopada 2003 r.
Wartość zadania : 22.753,87 zł
2) Budowa drogi ul. Hubala
Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Prusa do ul.
Karpińskiego wykonana z kostki brukowej betonowej o pow. 357,15 m2.
Zadanie zakończone i odebrane w dniu 4 listopada 2003 r.
Wartość zadania : 40.000,00 zł
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3) Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do
punktów handlowych na Nowym Rynku
Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 85,40 m w tym :
- rura Pragma ∅ 315 mm – 12,05 m
- rura Pragma ∅ 200 mm – 47,50 m
- rura PCV ∅ 160 mm – 25,85 m
Przyłącza sieci wodociągowej o łącznej długości 73,45 m w tym :
- rura PCV ∅ 40 mm – 44,40 m
- rura PCV ∅ 25 mm – 29,05 m
Zadanie zakończone w grudniu 2003 r.
Wartość zadania : 44.586,63 zł
4) Budowa drogi ul. Podmiejska ( sięgacz nr 2, 3 i 4) – nawierzchnia
ciągu pieszo-jezdnego wykonana z kostki brukowej betonowej o łącznej
powierzchni 688 m2.
Zadanie zakończone i odebrane w dniu 2 grudnia 2003 r.
a) sięgacz nr 2
wartość zadania : 16.389,42 zł
b) sięgacz nr 3
wartość zadania : 36.813,35 zł
c) sięgacz nr 4
wartość zadania : 12.722,47 zł
5) Budowa sieci wodociągowej w ul. Ochoczej – wykonana z rur PCV
∅ 110 mm o długości 86,40 m.
Zadanie zakończone i odebrane 22 sierpnia 2003 r.
Wartość zadania : 9.231,44 zł
6) Budowa drogi ul. Drohojowskiej i śółkiewskiego.
Inwestycja w trakcie realizacji.
Rozliczenie nastąpi ze środków nie wygasających z 2003 r. zgodnie
z Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.12.2003 r.
7) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy śytniej i
ZboŜowej
Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 23 grudnia 2003 r., natomiast
rozliczenie nastąpi ze środków nie wygasających z 2003 r. zgodnie
z Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.12.2003 r.

5. Wymiana okien w budynku przy ul.Dekana 3
W miesiącu marcu 2003 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano
wykonawcę robót.
Realizacja zadania została zakończona w dniu 30 czerwca 2003 r.
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Zakupy inwestycyjne – Załącznik Nr 8/3
W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.
Zakupy dokonywane były w jednostkach budŜetowych.

Dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy
inwestycyjne – Załącznik Nr 8/4
W załączniku szczegółowo przedstawiono zadania i ich realizację.
Zakupy dokonywane były we wszystkich zakładach budŜetowych.
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
dotyczyły modernizacji niecek pływalni odkrytej.

Wykupy nieruchomości – Załącznik Nr 8/5
W załączniku przedstawiono połoŜenie wykupywanych nieruchomości oraz ich
powierzchnię i koszty zakupu.

Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych – Załącznik Nr 9
W załączniku wymieniono wszystkie podmioty otrzymujące dotacje
podmiotowe. W zadaniach oświatowych realizacja dotacji jest w niektórych
pozycjach poniŜej 80 %. Jest to związane z mniejszą niŜ zgłoszono do planu
liczbą uczniów w placówkach niepublicznych.

Zbiorcze zestawienie dotacji celowych – Załącznik Nr 10
W załączniku wymieniono wszystkie instytucje otrzymujące dotacje celowe
w roku 2003. Tylko dotacja dla Domu Samotnej Matki prowadzonej przez
Caritas Archidiecezji Poznańskiej wykonana jest w 63,89 %, gdyŜ środki
przekazywane są na osoby skierowane do tej placówki.

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych – Załącznik Nr 11
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŜetowych ujęte w sprawozdaniu RB-28
wykazują wykonanie w 100 % w stosunku do planu. W sprawozdaniu Rb-30
Miejski Zakład Budynków Komunalnych wykazuje wykonanie dotacji o 4.112,- zł
mniejsze od zapisów ujętych w sprawozdaniu Rb-28. Kwota 4.112,- zł
wykazana jest w sprawozdaniu Rb-30 w kolumnie „NaleŜności” ze znakiem
minus. Wynika to z rozliczenia MZBK na koniec roku dotacji naleŜnej wg stawki
jednostkowej przypadającej na 1 m2 remontowanych lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Leszna.
Plan zakładów budŜetowych przyjęty przez Radę Miejską Leszna w zakresie
dotacji na inwestycje, a takŜe wydatków inwestycyjnych nie jest odzwierciedlony
w sprawozdaniach Rb-30. Jak wynika z przepisów § 12 ust.2 pkt 1) lit. a)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 20011r. w sprawie
sprawozdawczości
budŜetowej,
dotacje
celowe
na
finansowanie
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lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie ujmuje się w dziale
A.”Przychody” natomiast w dziale D.”Dane uzupełniające”.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – Załącznik Nr 12
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano miedzy innymi koszty organizacji akcji sprzątania świata, budowa
ścieŜki zdrowia w Karczmie Borowej, częściowo koszty utrzymania terenów
zielonych w mieście, zakup pojemników do segregacji odpadów. W wydatkach
inwestycyjnych przeznaczono środki na budowę kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Zatorze. Zrefundowano równieŜ Miejskiemu Zakładowi
Oczyszczania sp.z oo koszty związane z wykonaniem monitoringu składowiska
w Trzebani.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Załącznik Nr 13

Ochrony

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie miasta
Leszna.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Załącznik Nr 14
Ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym poniesiono wydatki między innymi na zakupy materiałów
biurowych, sprzętu kreślarskiego, części zamiennych do kserokopiarek,
światłokopiarek, usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń, szkolenia
i seminaria. Zakupiono równieŜ sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Przychody i wydatki środków specjalnych – Załącznik Nr 15
W załączniku przedstawione są przychody i wydatki środków specjalnych,
których plan ustalała Rada Miejska Leszna, jak równieŜ środków, dla których
plan ustalały jednostki budŜetowe (środki tworzone na podstawie art. 21 ust.1
pkt 2)-4) ustawy o finansach publicznych pochodzące z darowizn czy
odszkodowań). Tylko środek specjalny funkcjonujący w Zespole Obsługi
pn.”Posiłki w stołówkach szkolnych , wykazuje wyŜsze niŜ planowano wydatki,
które pokryte były wyŜszymi niŜ planowano przychodami.

Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu– Załącznik Nr 16
W załączniku przedstawiono poszczególne pozycje przychodów i rozchodów
budŜetu w roku 2003 - plan i ich realizację. W trakcie roku 2003 Rada Miejska
zmieniła zadania, które realizowane były ze środków pochodzących
z I oraz II emisji obligacji komunalnych. W 2003 roku Rada Miejska podjęła
decyzję o rezygnacji zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW w Poznaniu
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w wysokości 200.000,- zł na zadanie „budowa kanalizacji na os.Zatorze
w rejonie ulic śniwna i Zachodnia. W związku ze zmianą warunków umowy
(w zakresie terminów spłat) na poŜyczkę podpisaną w ostatnich dniach grudnia
2002r., naleŜało wprowadzić korektę w wysokości rozchodów o kwotę 126.000,zł. Obie kwoty (razem 326.000,- zł) zwiększyły deficyt budŜetowy. Planowane
kwoty w rozchodach budŜetu na spłatę kredytu dewizowego odbiegają nieco
od kwoty wykonanej, co wynika z róŜnic kursowych waluty.

Dochody budŜetu państwa – Załącznik Nr 17
Miasto przy wykonywaniu zadań zleconych (zarówno gminie jak i powiatowi)
gromadzi równieŜ dochody związane z ich realizacją. Dochody te podlegają
odprowadzeniu do budŜetu państwa. O wysokości planowanych dochodów
budŜetu państwa zawiadamia miasto Wojewoda Wielkopolski przekazując
informację o planowanych dotacjach na wykonywanie zadań.
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ZADŁUśENIE MIASTA
Prezydent Miasta Leszna przedstawia poniŜej zadłuŜenie miasta na dzień
31.12.2003 roku z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów :
a) poŜyczki :

•
•
•
•
•
•

poŜyczka z NFOŚiGW w Warszawie – oczyszczalnia II etap
poŜyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kanalizacja Zatorze
poŜyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kanalizacja Zaborowo
poŜyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kolektor K - 7
poŜyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kan. Zatorze II etap
poŜyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kan. Zatorze III etap
razem poŜyczki :

5.500.000,- zł
200.000,- zł
780.000,- zł
900.000,- zł
450.000,- zł
324.000,- zł
8.154.000,- zł

b) kredyty :

•
•
•
•
•
•

kredyt z BOŚ w Poznaniu – oczyszczalnia I etap
kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – inwestycje
kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – Trasa W-Z
kredyt z PKO S.A. w Lesznie – Karta Nauczyciela
kredyt z PKO BP S.A. w Lesznie – wynagr. w oświacie
kredyt z BOŚ w Poznaniu – wynagr.w oświacie,dod.mieszk
razem kredyty :

c) wyemitowane obligacje komunalne

62.500,- zł
700.000,- zł
2.200.000,- zł
1.200.000,- zł
2.400.000,- zł
3.500.000,- zł
10.062.500,- zł
45.000.000,- zł
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Ogółem zadłuŜenie :

63.216.500,- zł
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Z poniŜszej tabeli wynika jakie kwoty poŜyczek i kredytów zostały spłacone
i jakie nowe zaciągnięto w roku 2003:

Źródło

POśYCZKI :
- NFOŚiGW – Kotłownia
- NFOŚiGW – Oczysz. II etap
- WFOŚIGW - kan. Zatorze
- WFOŚIGW – kolektor K - 7
- WFOŚiGW – kan. Zatorze
- WFOŚiGW – kan. Zatorze
- WFOŚiGW – kan. Zaboro.
KREDYTY :
- BOŚ - Oczysz. I Etap
- BOŚ - Oczysz. I Etap
- PKO BP - Inwestycje
- PKO S.A. – Inwestycje
- KB PBI S.A. – Inwestycje
- BZ S.A. – Inwestycje
- KB S.A. – Trasa W – Z
- PKO BP S.A. Karta
Nauczyciela
- PKO BP S.A. – wynagrodz.
w oświacie
- BOŚ – wynagrodz. w
oświacie i dodatki mieszkan.
WYEMITOWANE
OBLIGACJE KOMUNALNE

OGÓŁEM

Stan zadłuŜenia
na 31.12.2002

Spłata – umorzenie
lub zaciągniecie
nowych

Stan zadłuŜenia
na 31.12.2003

12.910.000,800.000,8.500.000,0,1.500.000,650.000,400.000,1.060.000,-

- 4.756.000,- 800.000,- 3.000.000,+ 324.000,- 600.000,-200.000,-200.000,-280.000,-

8.154.000,0,5.500.000,324.000,900.000,450.000,200.000,780.000,-

11.159.183,20,1.200.000,125.000,200.000,734.183,20,1.400.000,600.000,2.600.000,-

- 1.096.683,20
- 1.200.000,- 62.500,- 200.000,- 734.183,20
- 700.000,- 600.000,- 400.000,-

10.062.500,0,62.500,0,0,700.000,0,2.200.000,-

1.800.000,-

- 600.000,-

1.200.000,-

2.500.000,-

-100.000,-

2.400.000,-

0,-

+3.500.000,-

3.500.000,-

31.900.000,-

+ 13.100.000,-

45.000.000,-

55.969.183,20

+ 7.247.316,80

63.216.500,-
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INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEśNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

Lp.

Rodzaj dochodu

NaleŜności
(przypis minus
odpis)

1.

2.

3.

Zaległości
bieŜące

%

4.

5.

1.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

14 370 697,05

2 376 479,63

16,54

2.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

4 714 535,24

954 074,63

20,24

3.

Podatek od śr. transportowych - osoby prawne

538 417,80

46 435,50

8,62

4.

Podatek od śr. transportowych - osoby fizyczne

685 005,16

381 713,47

55,72

5.

Podatek rolny - osoby prawne

12 688,88

1 477,90

11,65

6.

Podatek rolny - osoby fizyczne

53 797,42

22 372,88

41,59

7.

Karta podatkowa

382 583,83

244 670,31

63,95

8.

Podatek leśny - osoby prawne

1 505,10

0,30

0,02

9.

Podatek leśny - osoby fizyczne

241,70

0,00

0,00

308 506,58

6 382,93

2,07

76 225,14

9 854,12

12,93

1 173 078,03

17 075,78

1,46

531 197,40

673,30

0,13

2 925,50

0,00

0,00

51 709,68

0,00

0,00

15 922 667,43

267 923,43

1,68

128 267,38

69 955,90

54,54

10. Podatek od spadków i darowizn
11. Podatek od posiadania psów
12. Opłata skarbowa
13. Opłata targowa
14. Opłata prolongacyjna
15. Opłata restrukturyzacyjna
16. Dochody z mienia
17 Mandaty
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18. Materiały przetargowe - specyfikacja

19.

Zaległości w podatkach zniesionych (cięŜar
realny)

20. Opłata administracyjna

15 080,00

200,00

1,33

61,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

21.

Podatek od czynności cywilno-prawnych
(osoby prawne)

206 824,93

13 785,50

6,67

22.

Podatek od czynności cywilno-prawnych
(osoby fizyczne)

1 290 058,78

3 512,90

0,27

23. Pozostałe odsetki

6 866,38

76,85

1,12

24. Odsetki (mienie)

51 788,54

17 486,19

33,76

25. Odsetki (podatki od osób prawnych)

1 558 026,43

1 484 483,43

95,28

26. Odsetki (podatki od osób fizycznych)

1 473 501,43

1 393 570,87

94,58

27. Odsetki - podatki od osób prawnych

1 289,20

0,00

0,00

28. Odsetki - podatki od osób fizycznych

5 747,37

0,00

0,00

29. Odsetki - karta podatkowa

2 794,12

0,00

0,00

30. Odsetki - opłata skarbowa

1 042,10

0,00

0,00

1 666 674,18

0,00

0,00

25 331,03

16 625,83

65,63

2 774 910,75

35 883,41

1,29

48 034 445,56

7 364 715,06

15,33

31.

Udziały w podatku dochodowym od osob
prawnych

32. Koszty upomnienia
33. Pozostałe dochody niepodatkowe

OGÓŁEM
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Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
w naleŜnościach pobieranych przez Urząd Miasta - 2003 r.
( zgodne z Rb - 27 S )
Klasyfikacja
budŜetowa
dział

rozdział

Wyszczególnienie

Kwota
zł

§

Ilość osób,
dłuŜników

UMORZENIE ZALEGŁOSCI
700 70005 047 Opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów

423,89

1

104 933,79

6

7 670,80

2

756 75616 031 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

671,20

3

032 Podatek rolny - osoby fizyczne

362,20

1

1 272,20

24

213,00

6

30,00

1

115 577,08

44

756 75615 031 Podatek od nieruchomości - osoby prawne
032 Podatek rolny - osoby prawne

034 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
037 Podatek od posiadania psów
756 75618 041 Opłata skarbowa
RAZEM:

ROZŁOśENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
700 70005 047 Opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów

95 837,10

8

756 75616 031 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

16 785,80

5

034 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

3 436,24

2

036 Podatek od spadków i darowizn

3 726,00

1

119 785,14

16

700 70005 047 Opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów

2 246,88

1

756 75615 031 Podatek od nieruchomości - osoby prawne

16 154,60

1

18 401,48

2

756 75616 037 Podatek od posiadania psów

13 878,00

774

RAZEM:

13 878,00

774

267 641,70

836

RAZEM:

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW PŁATNOŚCI

RAZEM:

ULGI W PODATKACH

OGÓŁEM SKUTKI:
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Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Miasto
według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
W roku 2003 dochody Miasta Leszna wynosiły 141.659.054 zł, a zaległości
7.364.714 zł. Udział zaległości w dochodach wynosi 5,2 %, a w naleŜnościach
4,9 %.
Zaległości według
następująco:

•

jednostek

realizujących

dochody

przedstawiają

się

URZĘDY SKARBOWE

naleŜności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w naleŜnościach
udział zaległości w dochodach

2002 r.
3.090.514,69 zł
2.813.530,29 zł
312.899.78 zł
10,12 %
11,12 %

2003 r
3.842.604,90 zł
3.583.946,14 zł
285.427,42 zł
7,42 %
7,96 %

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 27.472,36 zł. Wskaźnik
dynamiki wynosi 91,22 %. Udział zaległości w naleŜnościach zmalał o 2,70
punktu procentowego. Udział zaległości w dochodach zmniejszył się o 3,16
punktu procentowego.
Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej, bo aŜ 244.670,31 zł (85,72 %
ogólnej kwoty zaległości). W roku 2003 zaległości te stanowiły 63,95 %
naleŜności (58,62 % w roku 2002). Kolejną pozycją, pod względem wielkości,
są zaległości w opłacie skarbowej, wynoszące 17.075,78 zł. Aktualnie dochody
z tej opłaty realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku
były one pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego okresu.

•

URZĄD MIASTA

naleŜności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w naleŜnościach
udział zaległości w dochodach

2002 r.
38.738.152,67 zł
32.311.258,40 zł
6.473.688,53 zł
16,71 %
20,04 %

2003 r.
44.150.530,49 zł
37.148.230,70 zł
7.079.287,64 zł
16,03 %
19,06 %

Zaległości występujące w dochodach realizowanych przez Urząd Miasta za rok
2003 wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 605.599,11 zł , tj. o 9,35 %.
Dla porównania: w roku 2002 zaległości w stosunku do roku poprzedniego
zwiększyły się o 953.799,21 zł. Liczba kont z zaległościami zmniejszyła się
o 102 sztuki. W trakcie roku w zamian za długi w podatku od nieruchomości
przejęto majątek o wartości 531.518 zł, z czego 483.857,50 zł zarachowano
na podatek, a 47.660,50 zł na odsetki za zwłokę.
Na ogólną kwotę zaległości wpływ mają naliczone odsetki od nieterminowych
wpłat. Niezapłacone odsetki wynosiły:
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2002 r.

2003 r.

dynamika

zaległości w odsetkach
2.742.641,05 zł 2.895.617,34 zł 105,58%
w tym:
- z tyt. podatków od osób prawnych 1.357.215,83 zł 1.484.483,43 zł 109,38 %
- z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych
1.370.803,25 zł
1.393.570,87 zł 101,66 %
Zaległości w odsetkach podatkowych stanowią 99,39 % ogółu zaległych
odsetek. Egzekwowanie ich uzaleŜnione jest od windykacji naleŜności
podatkowej. KaŜda wpłata następująca po terminie płatności jest rozliczana
proporcjonalnie na naleŜność główną i na odsetki za zwłokę. Odsetki
przyrastają z kaŜdym dniem. Zaległości w odsetkach wzrastają równieŜ
w przypadku wzrostu zaległości podatkowych. NaleŜy wziąć pod uwagę równieŜ
to, Ŝe złoŜono wnioski o restrukturyzację długu, umorzenie zaległości
spowoduje równocześnie umorzenie odsetek za zwłokę.
W roku 2003 zaległości w podatkach od osób prawnych wynosiły
2.424.393,33 zł. Wzrosły one w stosunku do roku 2002 o 6,15 %, tj. o kwotę
140.377,62 zł. Natomiast w podatkach od osób fizycznych w analogicznym
okresie wynosiły one 1.368.015,10 zł i zwiększyły się o 18,52 %, tj. o kwotę
213.808,13 zł. Łącznie zaległości w podatkach, zarówno od osób fizycznych
jak i prawnych wynoszą 3.792.408,43 zł, a wzrost ich w stosunku do roku 2002
wynosi 10,30 %. Od kwoty tej naleŜałoby odjąć 1.255.731,07 zł, bowiem
na taką kwotę złoŜono 28 wniosków o restrukturyzację zadłuŜenia.
Największy wzrost zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości od osób
fizycznych. Zwiększyły się one o kwotę 254.765,30 zł, tj o 36,43 % w stosunku
do zaległości roku poprzedniego. Ilość kont podatkowych wzrosła o 207 sztuk,
ilość kont z saldami ujemnymi zwiększyła się o 63 sztuki. Wskaźnik procentowy
kont z saldami zaległymi do ilości kont ogółem wynosi 13,90 %. Z wnioskami
o restrukturyzację długu na łączną kwotę 108.430,70 zł wystąpiło 14 osób
fizycznych.
W poszczególnych
następująco:

zaległości
do 100 zł
od 100 do 1000 zł
powyŜej 1000 zł
razem

przedziałach

kwotowych

sytuacja

ilość kont
814
387
127
------------1.328

przedstawia

się

kwota
20.869,92 zł
130.363,89 zł
802.840,82 zł
----------------------954.074,63 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 434.766,62 zł to zadłuŜenia roku 2003, pozostała
kwota 519.308,01 zł dotyczy lat wcześniejszych. Wskutek wystawionych
upomnień część dłuŜników uregulowała naleŜności, jednak do dnia 31 grudnia
2003 roku nie dokonano wpłat na 768 sztuk upomnień. Na dzień 31 grudnia 553
sprawy znajdowały się egzekucji administracyjnej (kwota 297.649,43 zł).
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Z wnioskami o restrukturyzację długu na łączną kwotę 108.430,70 zł wystąpiło
14 osób fizycznych. Na początku 2004 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota
142.018,29 zł, co spowodowało umniejszenie się ogólnej kwoty długu
na 812.056,34 zł. Po odjęciu tych kwot od zaległości otrzyma się zadłuŜenie
w wysokości 703.625,64 zł., stanowiące 14,92 % naleŜności.
Tytułem zabezpieczenia wierzytelności dokonano 53 wpisy na hipotekę
na łączną kwotę 104.549,86 zł, trzy wnioski oczekują na wpis.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień
1 stycznia 2003 wynosiły 2.257.995,31 zł i do końca roku wzrosły o 118.484,32
zł, tj o 5,25 %.
Liczba kont ogółem wzrosła o 19 sztuk, a ilość kont z saldami ujemnymi
pozostała na tym samym poziomie co w roku 2002 i liczyła 93 sztuki.
W podatku tym na dzień 31 grudnia 2003 roku na 93 kontach figurowały
zaległości na kwotę 2.376.479,63 zł, przy czym liczba kont ogółem wynosiła
306, z czego konta z zaległościami stanowiły 30,39 %. W poszczególnych
przedziałach kwotowych sytuacja przedstawia się następująco:

zaległości
do 100 zł
od 100 do 1000 zł
powyŜej 1000 zł
razem

ilość kont
49
4
40
------------93

kwota

243,34 zł
986,65 zł
2.375.249,64 zł
----------------------2.376.479,63 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 418.448,30 zł to zadłuŜenia roku 2003, pozostała
kwota 1.958.031,33 zł dotyczy lat wcześniejszych. W celu ściągnięcia zaległości
wystawiono 53 decyzje, 22 sprawy na kwotę 680.050,02 zł przekazano
do egzekucji administracyjnej.
Na początku 2004 roku tytułem zaległości wpłacono 72.783,39 zł.
Restrukturyzacją objęte są zaległości 8 podmiotów na łączną kwotę
1.052.646,87 zł. Po odjęciu restrukturyzacji i uwzględnieniu wpływów kwota
zaległości zmniejszy się do 1.251.049,37 zł, co stanowi 8,71 % naleŜności.
Tytułem zabezpieczenia wierzytelności dokonano 21 wpisów na hipotekę
na łączną kwotę 219.090,04 zł, dwa wnioski oczekują na wpis.
W podatku od środków transportowych od osób prawnych
zaległości na koniec 2003 roku wynosiły 46.435,50 zł i zwiększyły się
w stosunku do roku 2002 o 20.493,18 zł, tj. o 79 % . Biorąc pod uwagę kwotę
naleŜności z tytułu dochodów w tym podatku stwierdza się, Ŝe zaległości
stanowią 8,62 %.
Ilość kont z zaległościami wzrosła o 3 sztuki. Ogółem w ewidencji tego podatku
figuruje 76 kont, z czego na 18- tu występują salda ujemne (23,68 %).
W podatku tym na ogół zalegają te same osoby. Największe zadłuŜenie
posiada jeden podmiot tj. 33.556 zł, pozostała część zaległości 12.879,50 zł
dotyczy 11 podatników.
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W poszczególnych
następująco:

przedziałach

zaległości

kwotowych

sytuacja

przedstawia

ilość kont

do 100 zł
od 100 do 1000 zł
powyŜej 1000 zł

10
4
4
------------18

razem

się

kwota

120,10 zł
2.565,90 zł
43.749,50 zł
----------------------46.435,50 zł

W ogólnej kwocie zaległości: 27.843,65 zł to zadłuŜenia roku 2003, pozostała
kwota 18.591,85 zł dotyczy lat wcześniejszych. W stosunku do 11 zaległości
wszczęto postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia zadłuŜenia,
a następnie wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.236,80 zł.
Dokonano równieŜ jednego wpisu na hipotekę na kwotę 444,50 zł.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
zmniejszyły się o 42.255,97 zł, tj. o 10 % i wynoszą 381.713,47 zł ( w 2002
roku 423.969,44 zł). Na koniec 2002 roku salda ujemne występowały na 1.169
kontach, a na dzień 31.12.2003 r. juŜ tylko na 788 kontach. Ilość ich
zmniejszyła się o 381.
W poszczególnych
następująco:

przedziałach

kwotowych

sytuacja

przedstawia

się

• zaległości w podatku funkcjonującym wg zasad
obowiązujących do końca 1997 roku
MOTOROWERY

zaległości

ilość kont

do 100 zł

kwota

227

6.916,60 zł

POZOSTAŁE POJAZDY
W poszczególnych
następująco:

przedziałach

kwotowych

sytuacja

zaległości

ilość kont

do 100 zł
od 100 do 1000 zł
powyŜej 1000 zł

231
238
32
------------501

razem

OGÓŁEM

728

przedstawia

kwota
8.235,60 zł
81.540,80 zł
70.027,00 zł
----------------------159.803,40 zł

166.720,00 zł

się
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• zaległości w podatku funkcjonującym wg zasad
obowiązujących od 1998 roku
zaległości

ilość kont

do 100 zł
od 100 do 1000 zł
powyŜej 1000 zł

19
13
28
------------60

279,37 zł
5.542,84 zł
209.171,26 zł
----------------------214.993,47 zł

788

381.713,47 zł

razem
OGÓŁEM PODATEK

kwota

W ogólnej kwocie zaległości: 34.498,94 zł to zadłuŜenia roku 2003, pozostała
kwota 347.214,53 zł dotyczy lat wcześniejszych. W stosunku do 475 zaległości
wszczęto postępowanie windykacyjne. Z wnioskiem o restrukturyzację długu
na łączną kwotę 94.653,50 zł wystąpiło 6 osób. Do egzekucji przekazano 427
spraw na kwotę 241.591,72 zł. Dokonano 24 wpisów na hipotekę na łączną
kwotę 54.542,40 zł, trzy wnioski oczekują na wpis.
Zaległości w podatku od posiadania psów na koniec 2003 roku wynosiły
9.854,12 zł, z czego 4.170,60 zł dotyczy naleŜności 2003 roku, a pozostała
kwota 5.683,52 zł lat wcześniejszych. Zaległości wzrosły w stosunku do roku
poprzedniego o 2.444,98 zł, tj. o 33 % i w stosunku do kwoty naleŜności
stanowią 12,93 %.
Liczba kont z saldami ujemnymi zwiększyła się o 32. Spośród 149 kont
z saldami ujemnymi 113 dotyczy przedziału kwotowego do 100 zł. W 127
przypadkach wszczęto postępowanie mające na celu przymusowe ściągnięcie
zaległości (127 postanowień, 127 decyzji, 127 upomnień). Wystawiono 127
tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.132,43 zł. W 2004 roku tytułem
zaległości wpłynęło 420,68 zł. Przypuszcza się, Ŝe część kwot zaległych uda się
wyegzekwować na końcu marca, kiedy to przypada termin płatności podatku
za rok bieŜący.
Zaległości z tytułu mandatów nakładanych przez StraŜ Miejską wynoszą
69.955,90 zł, co stanowi 54,54 % naleŜności. Zwiększyły się one w stosunku
do roku ubiegłego o 7.404,65 zł, tj. o 11,84 %. Z płatnościami zalega 921 osób,
czyli 49,65 % ogólnej liczby 1.855 osób, zobowiązanych do zapłaty naleŜności.
W roku 2003 dla 1203 dłuŜników wystawiono tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 98.650 zł, z tego 511 dłuŜników zapłaciło naleŜność, co stanowiło kwotę
39.480 zł. Do realizacji pozostały 692 tytuły wykonawcze na kwotę 56.775,90 zł.
Na 229 zaległości wystawiono tytuły wykonawcze dopiero w lutym 2004 roku.
Spowodowane było to tym, Ŝe pod koniec roku StraŜ Miejska nałoŜyła większą
niŜ zwykle ilość mandatów (w październiku 182 szt., w listopadzie 156 szt.,
w grudniu 189 szt.).
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W opłatach za wieczyste uŜytkowanie gruntów i za zarząd
nieruchomościami na koniec grudnia 2003 roku zaległości wynosiły
111.284,20 zł. W kwocie tej 72.530,68 zł to zaległości z lat ubiegłych, 38.753,52
zł dotyczy roku 2003. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2002
o 31.694,29 zł, czyli o 39,82 %. Liczba kont z zaległościami zwiększyła się
z 127 do 162, czyli o 35. Na 125 kontach figurują zaległości w kwotach do 100
zł, w przedziale kwotowym od 100 do 1.000 zł jest ich 26, a w przedziale
powyŜej 1.000 zł 11 sztuk. Na zaległości wystawiono 237 upomnień, 66 spraw
przekazano do egzekucji. Do sądu wniesiono 24 pozwy, w 42 przypadkach
zawnioskowano o wszczęcie egzekucji (kwota 28.921,45 zł). W dwóch
przypadkach dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 15.794,24 zł, jeden
wniosek oczekuje na wpis.
W naleŜnościach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania
gruntu w prawo własności na koniec 2003 roku wystąpiły zaległości
w płatnościach na kwotę 6.272,33 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim roku
sprawozdawczego. Na ogólną liczbę kont 941 salda ujemne wystąpiły tylko
na 8 kontach, z czego na 3 wystąpiły zaległości w kwotach do 100 zł,
na 3 w przedziale kwotowym od 100 do 1000 zł oraz na 2 kontach zadłuŜenie
Na zaległości wystawiono 7 upomnień,
jest wyŜsze od 1.000 zł.
w 2 przypadkach sprawę skierowano do organu egzekucyjnego (kwota 3.135,
92 zł). W 2004 roku wpłacono tytułem zaległości 2.289,60 zł, wobec czego
umniejszyły się one do kwoty 3.982,73 zł.
W naleŜnościach z tytułu dzierŜaw nieruchomości zaległości wynoszą
71.342,22 zł, z tego 38.508.99 zł to zaległości z lat ubiegłych, a 32.833,23 zł
dotyczy roku 2003. W stosunku do naleŜności wynoszących 3.855.491,11 zł
stanowią one 1,85 %. Zaległości wzrosły w stosunku do roku poprzedniego
o 8.177,34 zł, tj. o 12,95 %. Na ogólną liczbę kont 549 z saldami ujemnymi
wystąpiło 59, co stanowi 10,75 %. Wystawiono 117 upomnień, 34 sprawy
skierowano na drogę egzekucyjną. Wystawiono 4 pozwy, 30 wniosków
o wszczęcie egzekucji na łączną kwotę 50.092,42 zł.
W naleŜnościach z tytułu sprzedaŜy majątku zaległości wynoszą 35.260,69
zł, z tego 34.057,72 zł to zaległość z roku 2003, a 1.202,97 zł dotyczy lat
ubiegłych. Na dzień 1.01.2003 r. Zaległości wynosiły 46.972,15 zł, do końca
roku zmniejszyły się o kwotę 11.711,46 zł, tj. o 24,93 %. W ogólnej kwocie
naleŜności wynoszącej 9.143.744,91 zł kwoty zaległe stanowią 0,39 %.
Na ogólną liczbę kont 427 tylko na 6 stwierdza się salda ujemne.
W 3 przypadkach kwota zadłuŜeń jest niŜsza niŜ 100 zł, w 3 przewyŜsza tysiąc
złotych. Na zaległości wystawiono 4 upomnienia, 2 sprawy skierowano
na drogę postępowania egzekucyjnego (wnioski o wszczęcie egzekucji
na kwotę 30.297,61 zł). Dokonano 1 wpisu na hipotekę na kwotę 829,38 zł.
W pozostałych naleŜnościach zadłuŜenia nie są aŜ tak wysokie, niemniej
prowadzi się postępowanie windykacyjne oraz w miarę moŜliwości dokonuje się
zabezpieczeń na majątku dłuŜnika.

