KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDśETU MIASTA LESZNA
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Załącznik Nr 1 - dochody
Realizacja budŜetu
w I półroczu 2006 r. po stronie dochodów wynosi
96.021.898,62 zł tj. 50,88% planowanych wielkości na rok 2006. Współczynnik
wykonania wskazuje na proporcjonalne wykonanie dochodów w stosunku
do upływającego czasu i moŜe stanowić podstawę twierdzenia o niezagroŜonym
wykonaniu planu rocznego.
W zadaniach miasta dochody w I półroczu 2006 r. wynosiły 61.955.269,68 zł
co stanowi 64,52% wykonania ogółem, natomiast dochody zrealizowane
przez powiat w wysokości 34.066.628,94 zł stanowią 35,48% wykonania ogółem
dochodów.
PoniŜej przedstawiono w tabelach i na wykresie wykonanie dochodów ogółem,
dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce
w stosunku do planu rocznego.

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2006 r. – zadania ogółem
Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody własne

89 953 044,00

43 989 834,90

48,90 %

Dochody obce

98 776 174,00

52 032 063,72

52,68 %

188 729 218,00

96 021 898,62

50,88 %

Ogółem

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2006 r. – zadania gminy
Plan

Dochody
własne

Wykonanie

% wykonania

76 065 276,00

36 971 302,73

48,60 %

42 774 037,00

24 983 966,95

58,41 %

118 839 313,00

61 955 269,68

52,13 %

Dochody obce

Ogółem
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Dochody wg źródeł pochodzenia w 2006 r.- zadania powiatu
Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody własne

13 887 768,00

7 018 532,17

50,54 %

Dochody obce

56 002 137,00

27 048 096,77

48,30 %

69 889 905,00

34 066 628,94

48,74 %

Ogółem

Dochody wg źródeł pochodzenia za I półrocze 2006 r.
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Dochody własne
Dochody własne zostały wykonane w kwocie 43.989.834,90 zł co stanowi
48,90% planu, w tym dochody własne miasta 36.971.302,73 zł tj. 48,60% planu
zadań miasta i dochody powiatu w kwocie 7.018.532,17 zł tj. 50,54% planu zadań
powiatu.
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Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2006 r.

Plan

Wykonanie

% wykonania

Podatki i opłaty

28 928 866,00

15 972 678,05

55,21 %

Udziały w podatkach

45 900 178,00

19 390 754,38

42,25 %

Dochody z mienia

10 706 090,00

5 904 517,47

55,15 %

4 417 910,00

2 721 885,00

61,61 %

89 953 044,00

43 989 834,90

48,90 %

Inne dochody

Ogółem

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres
poniŜej:
Struktura dochodów własnych w I półroczu 2006 r.

6%
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45%

Podatki i opłaty

Udziały w podatkach

Dochody z mienia

Inne dochody

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia
przedstawia się następująco:
% wykonania do planu
miasto

ogółem

•
•
•
•

podatki i opłaty
udziały w podatkach
dochody z mienia
inne dochody

55,21%
42,25%
55,15%
61,61%
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53,01%
42,26%
55,80%
60,03%

powiat

84,91%
42,20%
43,89%
65,56%

W dochodach własnych zaplanowanych w 2006 roku - 84,56% stanowią zadania
miasta, a tylko 15,44% zadania powiatu.
W grupie podatków i opłat lokalnych wykonanie za I półrocze w wysokości 55,21%
wskazuje, Ŝe nie ma zagroŜenia nie wykonania zaplanowanych kwot do końca
roku.
Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” (dochodowym od osób
fizycznych i prawnych) od 2004 roku wykazuje zbliŜony poziom wykonania
w I półroczu (w 2004 – 42,11%, w 2005 – 43,26%, w 2006 – 42,24%), ale jest
zdecydowanie wyŜszy jak w latach ubiegłych (w 2002 roku -38,15%, w 2003 –
34,77%), z uwagi na zmiany przepisów. W pierwszej połowie roku w podatku
dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2005)
i stąd niŜsze wykonanie niŜ wskaźnik upływu czasu (42,77%). Natomiast udziały
w podatku dochodowym od osób prawnych są wykonane tylko w 36,04%,
w związku z tym po analizie w m-cu październiku Prezydent moŜe zaproponować
Radzie projekt korekty planu z tego źródła dochodu.
W dochodach z mienia wielkość zrealizowanych w I półroczu 2006 r. dochodów
w wysokości 5.904.517,47 zł, co stanowi 55,15%, moŜe nie budzić obaw
co do realizacji planu rocznego. Wpływy ze sprzedaŜy mienia - stanowiące 48%
ogółem dochodów z mienia - wykonane są w 50,61%. Ostateczne wykonanie
dochodów z tytuły sprzedaŜy mienia komunalnego zawsze zaleŜne jest
od pozyskania nabywców. Nieco wyŜej niŜ współczynnik upływu czasu wykonane
są wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy majątku (57,18%) – ta wielkość powinna być
wykonana do końca roku zgodnie z planem.
Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w I półroczu 2006 r. w wysokości
61,61%. Wiele pozycji tej grupy dochodów wykazuje wykonanie planu wyŜsze
niŜ wskaźnik upływu czasu np. wpływy z zaplanowanych odsetek (wszystkie
rodzaje - za nieterminowe wpłaty podatków i opłat, za mienie, wpływ odsetek
od środków na rachunkach bankowych) wykonano w 62,59%. Tych wielkości
nie moŜna było precyzyjnie zaplanować, dlatego w II półroczu proponowane będą
korekty planów. Wysokie wykonanie wpływów 25% dochodów Skarbu Państwa
(109,83%) wynika ze spłaty zadłuŜenia z tytułu sprzedaŜy nieruchomości.
Struktura dochodów własnych w zadaniach miasta i powiatu jest podobna
do struktury dochodów własnych ogółem.
Dochody obce
Dochody obce wykonane zostały na poziomie nieco niŜszym jak w roku ubiegłym,
ale proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu tj. w kwocie 52.032.063,72 zł
co stanowi 52,68% planu (2005 r.- 56,64%). Strukturę zrealizowanych dochodów
obcych ogółem przedstawia wykres poniŜej.
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Struktura wykonania dochodów obcych
w I półroczu 2006r.
(w złotych)
dot.z budŜ.pan.na zad.wł.

dot.z budŜ.pan.na zad.zlec.i pow.

dot.-z j.s.t. oraz fund.cel.

subwencje

38 506 724
2 170 680

9 462 869

1 891 791

Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia
przedstawia się następująco:

•
•
•

•

ogółem
dotacje z budŜ.państwa – zad. własne
17,70%
dotacje z budŜ.państwa– zad. zlecone i pow. 55,06%
dotacje z jst i fund.celowych, pomoc finans.
47,47 %
subwencja
58,95%

% wykonania do planu
miasto
64,51%
53,28%
53,22 %
60,95%

powiat
6,07%
59,31%
29,82 %
57,69%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budŜetu państwa na realizację
zadań własnych wykonane są w wysokości 17,70%, z tym Ŝe w zadaniach miasta
ten współczynnik wynosi 64,51%, a w zadaniach powiatu tylko 6,07%. Wpływ
na tak niski współczynnik ma nie przekazana do końca czerwca br. planowana
dotacja w wysokości 9.000.000,- zł na inwestycję „Trasa W-Z”. Dotacja ta będzie
przekazana w III kwartale proporcjonalnie do poniesionych wydatków z własnych
środków. Pozostałe pozycje dotacji na zadania własne wykonane są w wysokości
około 50%, a dotacje na wyprawki szkolne i na pomoc materialną dla uczniów
w 100%.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone i powierzone z budŜetu państwa
w wysokości 55,06% wskazuje na prawidłową ich realizację. W I półroczu 2006 r.
rzadko występowały problemy z terminowością przekazywania dotacji na te
zadania. Dotacje na zadania powierzone (dotacja na komisje poborowe)
wykonane są w 100%. Wykonanie dotacji w zadaniach miasta na 30.06.2006 r.
wynosi 53,28% w stosunku do planu, a w zadaniach powiatu 59,31%. Na takie
wykonanie w zadaniach powiatu rzutuje wysokość zrealizowanej dotacji
na utrzymanie KM PSP – 62,30% oraz wpływ środków na mapę numeryczną
w wysokości 90,93% planowanych wielkości.
Zaplanowano równieŜ dotacje wynikające z podpisanych porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego: na spłatę zobowiązania Starostwa
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Powiatowego w Lesznie z tytułu partycypacji w kosztach uruchomienia telefonu
alarmowego 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dotacja nie została
przekazana w I półroczu br.), na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
(wykonanie na poziomie 50%), na funkcjonowanie PUP (dotacja nie została
przekazana w I półroczu br.). Podpisano równieŜ porozumienia z kilkoma
starostwami w zakresie zadań z opieki społecznej na rodziny zastępcze
(wykonanie w wysokości 64,57%), a takŜe na realizację inwestycji „Likwidacja
i rekultywacja wysypisk odpadów” - porozumienie podpisało 15 gmin i powiatów,
a środki wpłynęły tylko z 3 gmin (stąd wykonanie w
wysokości 10,4%
planowanych wielkości).
Dotacja z PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu stosowania
ulg i zwolnień w podatkach lokalnych wykonana jest na poziomie 47,09%.
W budŜecie zaplanowano wpływ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na modernizację oświetlenia stadionu im.A.Smoczyka w wysokości 1.300.000,- zł
(wpłynęła kwota 1.145.000,- zł tj. 88,08% planowanej wielkości)
oraz na modernizację boiska piłkarskiego na Stadionie im.A.Smoczyka
w wysokości 500.000,- zł (dotacja nie wpłynęła w I półroczu br.).
W m-cu czewcu br. podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa
Wielkopolskiego w sprawie pomocy finansowej w wysokości 20.000,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany siedzisk na Stadionie
im.A.Smoczyka. Środki do końca czerwca br. nie wpłynęły.
Po raz pierwszy w tym roku wpływają środki z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie PUP (zwiększenie etatów
w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 211.200,- zł została wykonana w 50%
w omawianym czasie.
Terminowo, zapewniając prawidłowe wykonywanie zadań, wpływały w I półroczu
równieŜ środki z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie kształtuje
się podobnie jak w roku ubiegłym na poziomie około 60%. W kwocie tej jest jedna
transza za miesiąc lipiec części oświatowej subwencji ogólnej. Gdyby odjąć
tę subwencję wskaźnik procentowy wyniósłby 51,57%.
W tabeli „Realizacja dochodów budŜetu na dzień 30 czerwca 2006 r.” –
stanowiącej Załącznik nr 1 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie
wszystkich dochodów wg klasyfikacji budŜetowej, równieŜ w podziale na zadania
miasta i zadania powiatu.

Załącznik nr 2 - wydatki

Wydatki w I półroczu 2006 r. zostały zrealizowane w 39,83%, wydatki bieŜące
zostały wykonane w wysokości 46,48 %, a wydatki majątkowe w wysokości
11,27%. Wydatki bieŜące są ponoszone zgodnie z upływem czasu,
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zaangaŜowanie wydatków inwestycyjnych, jak zawsze o tej porze roku jest duŜo
mniejsze niŜ upływ czasu.
Wykonanie wydatków według rodzajów w stosunku do rocznych wielkości planu
przedstawia poniŜsza tabela i wykres:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2006 r.

Plan

Wydatki bieŜące

Wykonanie

% wykonania

163 762 121,00

76 116 265,44

46,48 %

38 099 661,00

4 294 934,11

11,27 %

Rezerwa

27 436,00

0,00

0,00 %

Ogółem

201 889 218,00

80 411 199,55

Wydatki majątkowe

Wydatki wg rodzaju za I półrocze 2006 r.
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Wydatki
majatkowe

Wykonanie
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rezerwa

39,83 %

Wykonanie wydatków według miejsc przeznaczenia – sfer – na dzień
30 czerwca 2006 r. przedstawia się następująco:

Plan
Sf.socjalna

Wykonanie

% wykonania

133 340 103,00

61 782 398,34

46,33 %

Sf.gosp.komunalnej

45 664 396,00

7 966 761,03

17,45 %

Sf.administracji i bezp.

22 857 283,00

10 662 040,18

46,65 %

Rezerwa

27 436,00

0,00

Ogółem

201 889 218,00

80 411 199,55

0,00%

45,43 %

PoniŜszy wykres przedstawia wykonanie wydatków według miejsc przeznaczenia
w stosunku do rocznych wielkości planu.
Wydatki wg sfer przeznaczenia na dzień 30.06.2006 r.

140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
Sfera socjalna

Sfera
gosp.kom. i
mieszk.

Plan

Sfera
administracji

Rezerwa

Wykonanie

Sferę socjalną tworzą wydatki związane z opieką społeczną (w tym wszelkiego
rodzaju zasiłki, utrzymanie MOPR, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wszystkich
placówek pomocy społecznej, składki zdrowotne za bezrobotnych, a takŜe
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świadczenia rodzinne i inne formy pomocy), oświatą (szkoły, przedszkola oraz
placówki oświatowe), ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, kulturą fizyczną, sportem
i turystyką. W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz instytucji kultury (Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych). Poziom wydatków sfery
socjalnej w I półroczu 2006r. osiągnął wskaźnik 46,33%. W sferze socjalnej
dominują wydatki bieŜące - planowane wydatki inwestycyjne stanowią 4,74%
planowanych wydatków ogółem.

Sfera gospodarki komunalnej i mieszkaniowej obejmuje wydatki związane
z inwestycjami komunalnymi oraz wydatki bieŜące związane z oświetleniem ulic,
utrzymaniem i remontem dróg i ulic, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni,
opracowaniami geodezyjnymi i gospodarką gruntami (w tym koszty wykupu
nieruchomości). W tej grupie wydatków
znajdują się równieŜ dotacje
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych
oraz wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W sferze tej
wydatki zrealizowano na poziomie 17,45%, na co wpływ mają wykonane tylko
w około 1% wydatki na inwestycje komunalne i na wykupy nieruchomości
w około 16 % oraz na modernizację dróg w około 3,5%, które wraz z dotacjami
na inwestycje zakładów budŜetowych stanowią 67% ogółu planowanych wydatków
tej sfery.
Wydatki inwestycyjne w I połowie roku budŜetowego,
są w mniejszym stopniu zrealizowane z uwagi na procedury inwestycyjne, aurę
oraz czas potrzebny na rozstrzygnięcie przetargów. Kumulacja realizacji tych
wydatków nastąpi w II półroczu br. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono
w dalszej części komentarza.

obejmuje
wydatki
związane
Sfera
administracji
samorządowej
z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta, StraŜy Miejskiej i Państwowej
StraŜy PoŜarnej oraz koszty obsługi długu gminy. W sferze tej ujęto równieŜ
wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, obroną cywilną i ochotniczą
straŜą poŜarną, komisjami poborowymi oraz monitorowaniem miasta. W tej sferze
wydatki zrealizowano na poziomie 46,65% planowanych wielkości. W grupie tej
wydatki inwestycyjne stanowią 1,5% planowanych wydatków ogółem, więc niskie
wykonanie (7,89%) wydatków inwestycyjnych nie rzutuje na poziom wykonanych
wydatków ogółem.
Na dzień 30.06.2006 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa
ogólna w wysokości 27.436,- zł.
W tabeli „Realizacja wydatków budŜetu na dzień 30 czerwca 2006 r.” –
stanowiącej Załącznik nr 2 przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie
wszystkich wydatków wg klasyfikacji budŜetowej, równieŜ w podziale na zadania
miasta i zadania powiatu.
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Załącznik nr 3 – zadania zlecone gminie

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane
w wysokości przekazanej. Nie wykorzystano w pełni środków na pomoc
społeczną (o ok. 220.000,-zł co stanowi ok. 4% przekazanych środków).
W najmniejszym procencie (ok. 70% przekazanych środków) wykorzystano
dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale w tej podziałce klasyfikacji jest
zawyŜony plan, który skorygowano w II półroczu br.
Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w informacji w tym załączniku
róŜnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29.06.2006 r.
o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna z dnia
30.06.2006 r.
W załączniku tym przedstawiono równieŜ plan i wykonanie na dzień30.06.2006 r.
dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie.
Załącznik nr 4 – zadania zlecone powiatowi

Środki na zadania zlecone powiatowi równieŜ były generalnie wykorzystane
w wysokości przekazanej. W I półroczu br. dwie pozycje w grupie tych dotacji
wykazują wykonanie 0% - dotacja na mapę numeryczną i zakupy inwestycyjne
w obronie cywilnej. Pozostałe dotacje wykorzystywane są w miarę potrzeb.
Wielkości po stronie planu zawarte w informacji w tym załączniku róŜnią się
od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 29.06.2006 r. o środki
włączane do budŜetu na ww. zadania i inne zmiany po stronie wydatków mające
charakter porządkujący plan, dokonane na podstawie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Leszna z dnia 30.06.2006 r.
W załączniku tym przedstawiono równieŜ plan i wykonanie na dzień 30.06.2006 r.
dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie.
Załącznik nr 5 – zadania powierzone gminie

W załączniku tym ujęto dotacje z 15 gmin realizujących wspólnie z miastem
Leszno projekt unijny pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie” – projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”.
Do końca czerwca br. wpłynęło 30.645,95 zł na planowane 305.121,- zł. Środków
nie przekazano na zadanie inwestycyjne.
Załącznik nr 6 – zadania powierzone powiatowi

Załącznik obejmuje zadania na komisje poborowe (zadanie powierzone z budŜetu
państwa – dotacja przekazana i jej wykorzystanie w 100%) oraz dotacje z jst
na zadania powierzone w róŜnych dziedzinach. Starostwo Powiatowe w Lesznie
nie przekazało środków na refundację wydatków poniesionych na nr 112
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (kwota 4.730,- zł), a takŜe na utrzymanie
Powiatowego Urzędu Pracy (plan roczny 544.202,- zł). Miasto zaangaŜowało
własne środki w wysokości 282.221,39 zł na wydatki związane z utrzymaniem
PUP, które powinno ponieść Starostwo Powiatowe. Dotacja zostanie przekazana
w II półroczu br. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na stypendia
dla uczniów zostały przekazane w 100%, a ich wykorzystanie jest zgodne
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z upływem czasu (56,56%). Podobnie dotacja ze Starostwa Powiatowego
w Lesznie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazana
i wykorzystana w 50 %. Dotacje z poszczególnych Starostw (Wschowa, Wolsztyn,
Śrem, Leszno) na wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych wykonane
są w 64,57%, ale ich zaangaŜowanie wynosi 60,49% w stosunku do planu.
W wykonanych dotacjach są środki dotyczące zwrotu wydatków z roku 2005 (które
zwiększą dochody w II półroczu) w wysokości 2.937,13 zł.
Załącznik Nr 7 - Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody budŜetu z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
zostały zrealizowane w wysokości 673.933,40 zł tj. 70,94% planowanych
wielkości. Ostatnia rata wpłat upływa z dniem 30.09.2006r. Nie przewiduje się
duŜo wyŜszych wpływów od zaplanowanych, ale ostateczna ocena
co do ewentualnego zwiększenia planu dochodów i wydatków w tym zakresie
nastąpi w m-cu październiku br. Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowanych
z ww. środków są wykonane w 48,38 % planowanych wielkości.

Załącznik nr 8 – wydatki majątkowe

PoniŜej przedstawiono szczegółowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych
w I półroczu.
Zgodnie z zatwierdzonym budŜetem miasta Leszna na rok 2006 realizowano
zadania inwestycyjne, na które przekazano z budŜetu miasta środki finansowe
w wysokości: 4.294.934,11 zł zgodnie z przedstawionym Załącznikiem nr 8,
z tego:
- na wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, inwestycje realizowane w cyklu
wieloletnim – 3.093.471,18 zł (zgodnie z Załącznikiem nr 8/1)
- na wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, inwestycje jednoroczne –
22.597,03 zł (zgodnie z Załącznikiem nr 8/2)
- na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych – 261.843,01 zł (zgodnie
z Załącznikiem nr 8/3)
- na dotacje dla zakładów budŜetowych – 404.727,- zł (zgodnie z Załącznikiem
nr 8/4)
- na udziały w spółkach – 100.000,- zł. Wykonano wykup udziałów
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Gostyniu,
natomiast nie wykupiono udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.
- na dotacje dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie–300.000,- zł
przeznaczonej na modernizację budynku przy ul.Wałowej (wykonano w 100 %),
- na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lesznie – 112.295,- zł
z przeznaczeniem na zakup estrady (wykonano w 100 %),
- na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem
na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie–0 zł.
W I połowie roku nie przekazano pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu, gdyŜ uruchomienie środków określone jest w umowie i nastąpi
po otrzymaniu zapotrzebowania ze strony Szpitala. Przekazanie dotacji nastąpi
w II połowie roku (plan 250.000,- zł).
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Załącznik nr 8/1 – wieloletnie wydatki inwestycyjne

1. Trasa W-Z - dz. 600 rozdz. 60015 § 6050

W planie początkowym zakładano, Ŝe w 2006 roku zostanie przebudowane
skrzyŜowanie ulicy Kąkolewskiej z ulicami Unii Europejskiej i Osiecka. W związku
z przyznaniem miastu dotacji z budŜetu centralnego w wysokości 9 mln zł
z przeznaczeniem na przebudowę estakady południowej wiaduktu im. Grota
Roweckiego zrezygnowano z przebudowy skrzyŜowania i rozpoczęto realizację
przebudowy estakady południowej wiaduktu.
W I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę 36.647,00 zł z przeznaczeniem
na opracowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie przebudowy estakady południowej wiaduktu im. Grota
Roweckiego w Lesznie, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania tej przebudowy oraz wykonania zmiany oprogramowania sterownika
sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu Al. Jana Pawła II z Al. Z. Krasińskiego
na czas prowadzenia robót remontowych. Podstawowe prace budowlane
związane z przebudową estakady południowej wiaduktu im. Grota Roweckiego
zostały rozpoczęte 4 maja 2006 r. a ich całkowite zakończenie przewidziano
do 15 listopada br. Wykonawcą robót
wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego jest Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
2. Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami - zadania
powiatu - dz. 600 rozdz. 60015 § 6050

Zwiększenie środków o kwotę 120.000,- zł w stosunku do planowanych
w budŜecie początkowym nastąpiło w wyniku wprowadzenia dodatkowego
zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni chodnika po stronie południowej
ul. Niepodległości na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Grunwaldzkiej".
W I półroczu 2006 r. w ramach budowy nawierzchni oraz modernizacji ulic
wraz z chodnikami wydatkowano kwotę 662.406,27 zł z przeznaczeniem
na uregulowanie naleŜności za fakturę częściową za przebudowę skrzyŜowania
ul. Mickiewicza z ul. Opalińskich i Ostroroga, przebudowę ogrodzenia na posesji
w ul. Święciechowskiej w związku z przebudową drogi powiatowej
oraz za usunięcie kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną przy przebudowie
mostu na przepust na rowie StrzyŜewickim w ul. Święciechowskiej.

W zakresie rzeczowym w I półroczu 2006 wykonano:
a/

Przebudowa skrzyŜowania ul. Mickiewicza z ul. Opalińskich
i Ostroroga na
skrzyŜowanie typu „rondo” wraz z budową
brakującego odcinka ul. Ostroroga - zadanie zostało wykonane
i zakończone. Uregulowano naleŜność za fakturę częściową. Zapłata
naleŜności za fakturę końcową przypada w miesiącu lipcu.
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b/ Przebudowa mostu na przepust w ul. Święciechowskiej nad rowem
StrzyŜewickim
wraz
z
połączeniem
ścieŜki
rowerowej
do m. Święciechowa - zadanie zostało zrealizowane w całości a jego
rozliczenie nastąpi w II półroczu.
c/

Przebudowa
skrzyŜowania
Al.
Zygmunta
Krasińskiego
z ul. Marcinkowskiego - opracowano dokumentację budowlaną
i ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Z terminem składania ofert:
11 lipca 2006r.

3. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta - dz. 600 rozdz. 60015 § 6050

W związku z realizacją przebudowy estakady południowej wiaduktu im. Grota
Roweckiego zrezygnowano w bieŜącym roku z realizacji przebudowy
ul. Wilkowickiej. Wydatkowana kwota 9.760,00 zł stanowi wynagrodzenie
za wykonaną koncepcję wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wilkowickiej
w Lesznie, a pozostałe środki będą przeznaczone na opracowanie projektu
budowlanego wiaduktu w ciągu ul. Wilkowickiej.
4. Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami - zadania
gminy - dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zwiększenie o kwotę 4.090.000,00 zł - Uchwała nr XXXVIII/457/2006 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. – w związku z wprowadzeniem:
a) zmiany podatku VAT z 7% na 22% - 1.430.000 zł
b) zadań dodatkowych :
• budowa nawierzchni w ul. Skrytej – 300.000 zł
• budowa nawierzchni w ul. Antonińskiej, odcinek od ul. Gronowskiej
do torów kolejowych – 1.000.000 zł
• budowa nawierzchni w ul. Kołłątaja – 400.000 zł
• budowa nawierzchni w ul. Austriackiej – 300.000 zł
• budowa ciągu pieszego w ul. Holenderskiej – 60.000 zł
• modernizacja nawierzchni w ul. Zygmunta Starego i ul. Parkowej –
600.000 zł
W zakresie rzeczowym w I półroczu 2006 roku wykonano:
ZATORZE
a) ul. Moniuszki - opracowano projekt budowlany i ogłoszono
na wykonanie zadania z terminem składania ofert 14 lipca
Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2006 r.
b) ul. Traugutta
- opracowano projekt budowlany i ogłoszono
na wykonanie zadania z terminem składania ofert 14 lipca
Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2006 r.
c) ul. Łanowa - opracowano projekt budowlany i ogłoszono
na wykonanie zadania z terminem składania ofert 26 lipca
Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2006 r.
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przetarg
2006 r.
przetarg
2006 r.
przetarg
2006 r.

ZABOROWO
a) ul. Czarnoleska - opracowano projekt budowlany i ogłoszono przetarg
na wykonanie zadania z terminem składania ofert 4 lipca 2006 r.
Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2006 r.
b) ul. Bajkowa - zadanie zostało wykonane, rozliczenie finansowe nastąpi
w II połowie br.
LESZCZYNKO
a) ul. śołnierska
- opracowano projekt budowlany i ogłoszono przetarg
na wykonanie zadania z terminem składania ofert 4 lipca 2006 r. Planowany
termin zakończenia zadania 31.10.2006 r.
PODWALE
a) ul Spokojna i ul. Wiatraczna - zadanie zostało wykonane, rozliczenie
finansowe nastąpi w II połowie br.

Łącznie w I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę 51.789,50 zł na uregulowanie
naleŜności za sporządzone projekty.
5. Budowa miejskich ścieŜek rowerowych - dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 200.000,- zł w stosunku do budŜetu
początkowego wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych
niezbędnych do wykonania odcinka ścieŜki rowerowej o długości 1,2 km
od Al. Jana Pawła II do ul. OkręŜnej
W I półroczu br. opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg
na realizację tego zadania. Z terminem składania ofert 6 czerwca 2006 r. Przetarg
ten został uniewaŜniony z powodu tego, iŜ najkorzystniejsza oferta przekraczała
środki, jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację tego zadania.
Ogłoszono drugi przetarg z terminem składania ofert na 21.08.br.
Wydatkowana kwota 18.348,80 zł dotyczy kosztów opracowania projektu
budowlanego na budowę ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Al. Konstytucji 3 Maja.
Realizacja zadania podstawowego przewidziana jest na II półrocze 2006r.
6. Budowa
Domu
Pogrzebowego
na
cmentarzu
przy ul. Osieckiej - dz. 710 rozdz. 71035 § 6050

komunalnym

Zaplanowano, Ŝe w 2006 roku zostanie opracowana dokumentacja
na dokończenie budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym
w Lesznie przy ul.Osieckiej. Dokumentacja ta zostanie opracowana
w II półroczu br.
7. Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych - dz. 801
rozdz. 80101 § 6050

Zaplanowano, Ŝe w 2006 roku zostaną wybudowane kolejne trzy boiska sportowe
przy SP nr 9. W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony, który został
uniewaŜniony z powodu nie złoŜenia Ŝadnej oferty. W II półroczu zostanie
ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego
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zadania. Wydatkowana kwota dotyczy uregulowania naleŜności za sporządzenie
przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego.
8. Termomodernizacja
wybranych
obiektów
i administracyjnych - dz. 801 rozdz. 80195 § 6050

oświatowych

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 102.723,- zł na opracowania
dokumentacji projektowych termomodernizacji następujących budynków:
Przedszkola Nr 3, Nr 7, Nr 8, Nr 11, Ŝłobka, Zespołu Szkół Technicznych, Szkoły
Podstawowej nr 2, Nr 10, Nr 12 , Gimnazjum Nr 2, Nr 4, Nr 8, II Liceum
Ogólnokształcącego, siedziby Urzędu Miasta przy ul.Wałowej, ul.Przemysłowej
i Al.Jana Pawła II.
9. Adaptacja budynku na potrzeby noclegowni - dz. 852 rozdz. 85203 § 6050

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie zmiany systemu ogrzewania
budynku z węglowego na olejowy. W I półroczu dokonano wyboru w drodze
przetargu nieograniczonego wykonawcy zadania, którym jest Przedsiębiorstwo
Budowlano Instalacyjne „KOMFORT” Andrzej Dembski mający swoją siedzibę
w Lesznie ul. Chełmońskiego 18.
Wydatkowana kwota 2.647,48 zł dotyczy uregulowania naleŜności za nadzory
za roboty budowlane i elektryczne.
Zadanie w trakcie realizacji.
10. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi
dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego- dz.900 rozdz. 90002
§ 6050

W ramach tego zadania nie wydatkowano środków z budŜetu w tej podziałce
klasyfikacji budŜetowej. Wydatkowano środki na remont siedziby Jednostki
Realizującej Projekt, na czynsz i inne koszty bieŜącego utrzymania obiektu,
ale w ramach wydatków na administrację. W II półroczu br. nastąpi zafakturowanie
poniesionych kosztów i JRP obciąŜy miasto Leszno i gminy wspólnie realizujące
projekt odpowiednio kosztami działania JRP.
11. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego - dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

W ramach tego zadania zaplanowano wybudowanie w 2006 roku nowych linii
oświetleniowych w ulicach Łowiecka (od ul. Myśliwskiej do torów PKP)
i Narutowicza (od ul. Opalińskich do INTERMARCHE) oraz sporządzenie
projektów dla budowy instalacji oświetlenia ulicznego na nowych ulicach w rejonie
ulic Antonińskiej, Kolbego, św. Krzysztofa i św. Huberta oraz w rejonie ulic
Portugalska, Irlandzka, Cypryjska, Austriacka i Maltańska .
W I półroczu wykonano budowę oświetlenia w u.Łowieckiej za kwotę 69.548,29 zł
z terminem płatności w m-cu lipcu br. oraz zlecono opracowanie ww. projektów.
Wydatkowana kwota 31.494,20 zł dotyczy uregulowania naleŜności
za przygotowanie materiałów dla celów projektowych
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12. Modernizacja oświetlenia ulicznego - dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

W zakresie rzeczowym zadanie to realizowane było w I półroczu na ulicach:
Leszczyńskich, Mała Kościelna, Wąska, Pl. Metziga, Szkolna, Świętokrzyska,
Al. Krasińskiego (wymiana opraw). Płatność w II półroczu br.
13. Budowa sieci kanalizacji deszczowej - dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł – Uchwała nr XXXVIII/457/2006 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. - z przeznaczeniem na nowe zadanie
„Kanalizacja deszczowa w ul. Antonińskiej na odcinku od ul. Gronowskiej do torów
PKP”.
a) Rozbudowa kanalizacji deszczowej – Zaborowo.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „Delta-plus” Sp. z o.o. z Leszna.
Zadanie podzielone na trzy etapy inwestycyjne - przewidziane do realizacji
w latach 2006 – 2008. Obecnie trwają prace przy realizacji I etapu – budowy
kanalizacji deszczowej w ulicach: Solnej, Wiewiórowej i Czarnoleskiej
oraz kolektora w ulicy Sosnowej. Planowany termin zakończenia I etapu
robót: 30.09.2006 r.
b) Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Estkowskiego.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” Sp.C.
z Leszna. Zakres zadania przeznaczonego do realizacji w roku 2006
obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Estkowskiego, Austriackiej i Maltańskiej. Planowany termin zakończenia robót 23.09.2006 r.
c) Kanał deszczowy w Al. Konstytucji 3-go Maja od ul. Fabrycznej
do ul. Mickiewicza.
Obecnie trwają prace projektowe dla powyŜszego zamierzenia
inwestycyjnego, dokumentację projektową opracowuje Zakład Obsługi
Budownictwa „Kolektor-Serwis” z Leszna. Planowany termin zakończenia
prac projektowych: 29.09.2006. Realizacja budowy kanału w Al. Konstytucji
3-go Maja od ul. Fabrycznej do ul. Mickiewicza przewidziana na rok 2007.
d) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Antonińskiej.
Obecnie trwają prace projektowe dla powyŜszego zamierzenia
inwestycyjnego, dokumentację projektową opracowuje Biuro Projektowania
i Obsługi Inwestycji „Profil” z Leszna. Planowany termin zakończenia prac
projektowych:
08.09.2006
r.
Budowa
kanalizacji
deszczowej
w ul. Antonińskiej przewidziana do realizacji łącznie z budową nawierzchni
utwardzonej w miesiącach październik – listopad br.
Wydatki poniesione w I półroczu 2006 r. w kwocie 7.741,03 zł dotyczą kosztów
przygotowania dokumentacji kosztorysowej oraz pozyskania map do celów
projektowych. Ogółem planowane nakłady na tym zadaniu w roku 2006 są wyŜsze
o 350.000,- zł niŜ planowane wydatki w budŜecie, gdyŜ zadanie jest współfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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14. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie
ul. OkręŜnej, torów PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej, ul. 17 Stycznia - dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania terenu dla obszaru przemysłowego w rejonie ul. OkręŜnej,
torów PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej, ul. 17 Stycznia. Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji zleci wykonanie opracowań koncepcyjnych i dokumentacji projektowej
dla budowy infrastruktury technicznej w powyŜszym rejonie niezwłocznie
po przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki
przy ul. B.Chrobrego - dz. 921 rozdz. 92116 § 6050

Publicznej

Zaplanowano, Ŝe w 2006 roku zostanie opracowana dokumentacja na wykonanie
tego zadania. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie programu
funkcjonalno-uŜytkowego. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma „BUDMAR” s.c.
Mariola Adamska, Andrzej Adamski, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 12A.
16. Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego
na stadionie im. A. Smoczyka - dz. 9126 rozdz. 92605 § 6050

Zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - Uchwała XXXVII/426/2006 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - Uchwała nr XXXVIII/457/2006 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r.
Inwestycja dofinansowywana kwotą 500 tys. zł. przez Ministra Sportu ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Pracownia projektowa FILAR – PROJEKT Mariusz Michalak opracowała
dokumentację projektową modernizacji boiska lekkoatletycznego. Dokumentacja
posiada uzgodnienie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki odnośnie usytuowania
urządzeń lekkoatletycznych.
W dniu 10 maja 2006 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
modernizacji boiska z terminem złoŜenia ofert do 26 czerwca 2006r.
W wyznaczonym terminie złoŜono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła
firma „MASTERS” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za kwotę 1.695.896,79 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
17. Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym
im. A. Smoczyka - dz. 926 rozdz. 92605 § 6050

Zakończono budowę instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym
im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.
W związku z niewykorzystaniem przewidzianej w ZZK kwoty rezerwy na roboty
nieprzewidziane w wysokości 300 tys. zł. zwrócono się do Ministra Sportu
o wyraŜenie zgody na wydatkowanie przedmiotowej kwoty na wykonanie
ogrodzenia stadionu i rozbudowę instalacji monitoringu, o urządzenia
umoŜliwiające przekaz obrazu z dwóch kamer usytuowanych na stadionie do stacji
monitorowania
miasta
w
Komendzie
Miejskiej
Policji
w
Lesznie
oraz o przedłuŜenie terminu zakończenia zadania z 30 czerwca 2006 r.
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do 30 września 2006 r. Minister Sportu wyraził zgodę na nasze propozycje.
W związku z powyŜszym ogłoszono przetargi nieograniczone na budowę
ogrodzenia i dostawę urządzeń do rozbudowy instalacji monitoringu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę ogrodzenia,
w wyznaczonym na dzień 26 maja 2006 r. terminie na składanie ofert nie złoŜono
Ŝadnej oferty i postępowanie zostało uniewaŜnione. W dniu 16 czerwca br.
ogłoszono drugi przetarg na budowę przedmiotowego ogrodzenia z terminem
złoŜenia ofert do dnia 3 lipca 2006 r.
W dniu 10 maja 2006 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń
do rozbudowy instalacji monitoringu, w wyznaczonym terminie do składania ofert
złoŜono dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. Jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę złoŜoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych SYS – TEL s.c.
E.Gawałek, A.Krakowiak z siedzibą w Śremie przy ul. Marciniaka
6.
Cena wybranej oferty – 39.640 zł. W dniu 16 czerwca 2006 r. zawarto umowę
z wykonawcą. W dniu 27 czerwca wykonawca dostarczył zamówione urządzenia.
Załącznik nr 8/2 – inwestycje jednoroczne
1. Przygotowanie
pola
grzebalnego
na
cmentarzu
przy ul. Osieckiej - dz. 710 rozdz. 71035 § 6050

komunalnym

W I półroczu br. MZD przygotował dokumentację projektową i przetargową
na realizację tego zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2006 r.
2. Budowa ogrodzenia wokół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
przy ul. Wałowej - dz. 801 rozdz. 80132 § 6050

W I półroczu br. zlecono wykonanie projektu budowlanego ogrodzenia terenu
nieruchomości Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana
Maciejewskiego w Lesznie Firmie Architekci Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa
ul. Ostroroga 41/1 w Lesznie oraz wybrano wykonawcę zadania w drodze
przetargu nieograniczonego, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski 64-100 Leszno
ul. Szczepanowskiego 25. Cena brutto oferty: 281 576,95 zł. Zadanie w trakcie
realizacji.
3. Komitety Inicjatyw Gospodarczych - dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł – Uchwała nr XXXVIII/457/2006 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. - w związku z wprowadzeniem do realizacji
w ramach KIG nowych zadań:
- budowa zjazdu publicznego w Al. Jana Pawła II,
- modernizacja ul. Ogrody,
- budowa nawierzchni ul. Wołodyjowskiego 1A-1F,
- budowa chodnika oraz utwardzenie placu przed pawilonem handlowym
przy ul. Sygietyńskiego,
oraz zwiększenie środków związanych ze zmianą podatku VAT z 7% do 22%.
Obecnie MZD zlecił opracowanie dokumentacji projektowych na ww. zadania.
Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2006 r.
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4. Likwidacja kolizji sieci energetycznych SN w rejonie ulic: Henrykowska,
Złotnicza i Chopina - dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego,
którym jest firma Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą
w Lesznie przy ul. Drzymały 27.
Cena oferty 183.031,66 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wydatkowana kwota w wysokości 11.005,20 zł dotyczy uregulowania naleŜności
za projekt budowlany.

Załącznik nr 8/3 – zakupy inwestycyjne

W załączniku wyszczególniono jednostki budŜetowe realizujące w 2006 roku
zakupy inwestycyjne – plan i wykonanie wydatków na ten cel. Zakupy
inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, według potrzeb, a takŜe zgodnie
z wymogami procedur zamówień publicznych.
Wydatkowano na ten cel
261.843,01 zł. Tylko Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji wykonał zakupy
inwestycyjne w 100 %. Pozostałe zadania są albo w trakcie realizacji, albo będą
realizowane w II półroczu br.
Załącznik nr 8/4 – dotacje dla zakładów budŜetowych na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Załącznik obrazuje wydatkowane środki z budŜetu na dotacje dla zakładów
budŜetowych na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Ogółem wydatki
na ten cel w budŜecie wykonano w 33,97 %. Wiele zadań będzie realizowanych
w II półroczu br. Dotacje dla zakładów budŜetowych uruchamiane są zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zakłady.
Załącznik nr 9 – zestawienie dotacji podmiotowych

W załączniku szczegółowo przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych
pozycji wg podmiotów, którym udzielana jest dotacja.
Załącznik nr 10 – zestawienie dotacji celowych

W załączniku szczegółowo przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych
pozycji wg podmiotów, którym udzielana jest dotacja celowa na realizację zadań
zleconych stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych. W bardzo wielu przypadkach są to małe kwoty
przekazywane w całości jednorazowo.
Załącznik nr 11 – przychody i wydatki zakładów budŜetowych

W załączniku szczegółowo przedstawiono plan i wykonanie przychodów
i wydatków poszczególnych zakładów budŜetowych. Wykonanie dotacji
przedmiotowej w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w wysokości
27,35% jest związane z zaawansowaniem prac remontowych w tym zakładzie.

96

Natomiast do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 30.06.2006r. przekazano
dotację w wysokości 350.000,- zł w celu uregulowania przez ten zakład kary
za wycinkę drzew, stąd wykonanie dotacji jest nieco powyŜej 50 %.
W sprawozdaniu Rb-30 Miejski Zakład Komunikacji wykazuje wykonanie dotacji
o 82.102,80 zł mniejsze od zapisów ujętych w sprawozdaniu Rb-28. Stawka
dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji określona została
przez Radę Miejską w wysokości brutto, a więc obejmuje ona podatek VAT jaki
od 1 maja 2004 roku od tej dotacji Zakład musi odprowadzić do budŜetu państwa.
Załącznik nr 12 – dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

W załączniku przedstawiono plan i realizację poszczególnych rachunków
dochodów własnych zatwierdzonych przez Radę Miejską Leszna, a takŜe rachunki
dochodów własnych utworzone na podstawie art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, tzn. utworzone na odnowienie majątku i z tytułu
darowizn.
Załącznik nr 13 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

W załączniku przedstawiono plan i realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW.
Przychody zrealizowano w 85,61 % wielkości planowanych, w tym opłaty
za usunięcie drzew w 106,21 %, a środki z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego tylko w 23,39 % planu.
W wydatkach nie uruchomiono w I połowie roku dotacji dla Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp.z o.o. na zadania związane z gospodarką odpadami
oraz nie uruchomiono środków na inwestycje kanalizacyjne, stąd wykonanie
wydatków na poziomie 13,2%.
Załącznik nr 14 – przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

W załączniku przedstawiono plan i realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW.
Tylko 24,18 % wielkości planowanych przychodów zostało zrealizowane
w I półroczu. Nie przekazano więc z Funduszu Ŝadnych środków do Miejskiego
Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. na realizację zadań związanych z gospodarką
odpadami.
Środki w tym Funduszu pochodzą tylko z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik nr 15 – przychody i wydatki Powiatowego
Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Funduszu

W załączniku przedstawiono plan i realizację przychodów i wydatków PFGZGiK.
Przychody zrealizowane są na poziomie 51,1 % planowanych wielkości, natomiast
wydatki
zrealizowano
na
poziomie
22,21
%.
Prace
remontowe
i wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej zaplanowane ze środków funduszu zostaną zakończone
w II półroczu br.
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Załącznik nr 16 – deficyt budŜetowy oraz przychody i rozchody budŜetu

Wykazano plan i wykonanie na 30.06.2006r. planowanego deficytu budŜetu oraz
zrealizowane dochody i wydatki budŜetu, których wynik pokazuje nadwyŜkę.
Przestawiono takŜe planowane i zrealizowane przychody i rozchody budŜetu.
Załącznik nr 17 – zadłuŜenie miasta Leszna

Na dzień 30 czerwca 2006r. zadłuŜenie miasta Leszna wynosi 68.300.000,- zł.
Spłata zadłuŜenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Na koniec roku
planowany stan zadłuŜenia wynosi 74.000.000,- zł (z tytułu nowej emisji obligacji –
wzrost o 15.200.000,- zł, a z tytułu wykupu wcześniej emitowanych obligacji
komunalnych oraz spłatę kredytu – spadek o 9.500.000,- zł)
Załącznik nr 18 – dochody i wydatki budŜetu ze środków funduszy
pomocowych

W załączniku przedstawiono środki na pomoc materialną dla uczniów – projekt
realizowany przez szkoły za pośrednictwem Zespołu Obsługi przy Wydziale
Edukacji.
Opracował:
Wydział BudŜetu
Na podstawie materiałów złoŜonych
przez jednostki i zakłady budŜetowe
oraz Wydziały Urzędu Miasta
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Informacja dodatkowa o realizacji wydatków
niewygasających z 2005 roku
W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XXXIV/399/2005
ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budŜetowego 2005
oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków. Do wydatków
niewygasających zaliczono:
1. Wydatki majątkowe na kwotę 3.365.911,- zł
a) wydatki inwestycyjne na kwotę 3.093.211,- zł
zadania miasta – 3.093.211 zł
• Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami
w kwocie 3.093.211,- zł – termin 30.06.2006 r.
Środki wykorzystano w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w wysokości 2.264.677,21 zł realizując planowane zadania.,
poza wydatkami na realizację ul.Jeziorkowskiej i nadzory.
Niewykorzystane w terminie środki w kwocie 828.533,79 zł zostaną
włączone uchwałą RM Leszna do budŜetu 2006 r. z przeznaczeniem na
ww. cel. Środki przekazano na rachunek dochodów budŜetu
w m-cu sierpniu br.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 272.700,- zł
zadania miasta – 272.700,- zł
• wykup nieruchomości w kwocie 126.000,- zł – termin 31.03.2006 r.
Środki wykorzystano w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w 100%,
• komputeryzacja Urzędu – zakup sprzętu i oprogramowania
w kwocie 146.700,- zł – termin 30.09.2006 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
2. Wydatki bieŜące na kwotę 280.859,- zł
zadania miasta – 226.623 zł
• wydatki na remonty obiektów Urzędu Miasta w kwocie 200.000,- zł –
termin 30.09.2006 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
• wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS przez Szkołę
Podstawową Nr 13 w kwocie 10.623,- zł – termin 31.07.2006 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
• wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w kwocie 16.000,- zł–termin 30.04.2006 r.
Środki wykorzystano w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w
wysokości
15.000,zł
realizując
planowane
zadania.
Niewykorzystane w terminie środki w kwocie 1.000,- zł przekazano
na rachunek dochodów budŜetu w m-cu sierpniu br.
zadania powiatu – 54.236 zł
• wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS 1 przez III
Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.580,- zł – termin 31.07.2006 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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•

•

wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz remont Domu
Pomocy Społecznej w kwocie 25.167 zł – termin 30.06.2006 r.
Środki wykorzystano w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w wysokości 25.166,65 zł realizując planowane zadania.
Niewykorzystane w terminie środki w kwocie 0,35 zł przekazano
na rachunek dochodów budŜetu w m-cu sierpniu br.
wydatki na dofinansowanie Projektu „Wspieranie młodzieŜy wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” w kwocie 22.489, zł –
termin 28.02.2006 r.
Środki wykorzystano w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w kwocie 22.466,64 zł. Pozostała kwota 22,36 zł została zwrócona
na konto funduszy pomocowych.

Stan realizacji na dzień 30.06.2006r. wydatków niewygasających z końcem roku
2005 przedstawiono równieŜ w załączonej tabeli.

Opracował :
Wydział BudŜetu
Na podstawie materiałów złoŜonych
Przez jednostki i zakłady budŜetowe
oraz Wydziały Urzędu Miasta
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