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KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA
BUDśETU MIASTA LESZNA ZA 2009 ROK
BudŜet Miasta Leszna na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Rady
Miejskiej Leszna Nr XXVIII/325/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w kwocie:
− po stronie dochodów:
248.300.837 zł
w tym:
• dochody miasta
163.848.577 zł
• dochody powiatu
84.452.260 zł
− po stronie wydatków:
267.200.837 zł
w tym:
• wydatki miasta
174.154.908 zł
• wydatki powiatu
93.045.929 zł
RóŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budŜetu – określono
w wysokości 18.900.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody
z emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.500.000 zł. Zaplanowano
równieŜ rozchody budŜetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości
9.600.000 zł.
W 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła 8 uchwał zmieniających
budŜet Miasta Leszna na rok 2009, a takŜe upowaŜniła Prezydenta Miasta
do dokonywania zmian w budŜecie polegających na zmianach po stronie
wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budŜetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń. UpowaŜnienie nie dotyczyło zmian w zakresie dotacji
i wydatków majątkowych. Prezydent Miasta Leszna wydał 16 zarządzeń
zmieniających budŜet Miasta Leszna na rok 2009. Zmiany dokonane w ciągu
roku budŜetowego moŜna pogrupować według następujących rodzajów:
- zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budŜetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych
z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budŜetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej.
- działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budŜetowej.
Ostatecznie budŜet Miasta Leszna na rok 2009 ukształtował się
w następujących wielkościach:
− po stronie dochodów:
254.316.069 zł
w tym:
• dochody miasta
173.518.936 zł
• dochody powiatu
80.797.133 zł
− po stronie wydatków:
282.691.613 zł
w tym:
• wydatki miasta
198.047.476 zł
• wydatki powiatu
84.644.137 zł
Planowany deficyt budŜetu wyniósł 28.375.544 zł, który planowano pokryć
przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.500.000 zł i wolnymi
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środkami jako nadwyŜką środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
16.475.544 zł. Kwota planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji
komunalnych nie uległa zmianie i wynosiła 9.600.000 zł.
W dniu 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą
Nr XXXVIII/450/2009 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku
budŜetowego 2009 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków.
Wydatki niewygasające określono w wysokości 7.750.011 zł, z tego: wydatki
majątkowe w kwocie 5.459.603 zł i wydatki bieŜące w kwocie 2.290.408 zł.
Jednocześnie na mocy art. 191 ust 1a ustawy o finansach publicznych
nie wygasły z końcem 2009 roku wydatki dotyczące realizacji zadań przy
współudziale środków unijnych w kwocie 11.802.382,53 zł, z tego: wydatki
majątkowe w kwocie 11.774.836,62 zł i wydatki bieŜące w kwocie 27.545,91 zł.
W 2009 roku zrealizowano budŜet Miasta w następujących wielkościach:
− po stronie dochodów:
246.476.524,77 zł
w tym:
• dochody miasta
167.102.666,21 zł
• dochody powiatu
79.373.858,56 zł
− po stronie wydatków:
265.664.441,70 zł
w tym:
• wydatki miasta
184.047.997,62 zł
• wydatki powiatu
81.616.444,08 zł
Faktyczny deficyt budŜetu wyniósł 19.187.916,93 zł, który pokryto przychodami
z emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.500.000 zł oraz wolnymi środkami
w kwocie. 16.972.613,33 zł. W 2009 roku dokonano wykupu wcześniej
wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000 zł.
Rozliczenie budŜetu ogółem w 2009 roku z uwzględnieniem przychodów
i rozchodów budŜetu przedstawia się następująco:
1. zrealizowane dochody
+ pozostałe wpływy:
• emisja obligacji komunalnych
• wolne środki z 2008 roku
razem wpływy

246.476.524,77 zł
21.500.000,00 zł
16.972.613,33 zł
284.949.138,10 zł

2. zrealizowane wydatki
łącznie z wydatkami niewygasającymi
+ pozostałe rozchody:
• wykup obligacji komunalnych
• ujemne róŜnice kursowe
razem rozchody
3. wolne środki za 2009 rok

265.664.441,70 zł
9.600.000,00 zł
343,55 zł
275.264.785,25 zł
9.684.352,85 zł
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Wolne środki wykazane w powyŜszym rozliczeniu powstały jako nadwyŜka
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu miasta Leszna, w tym
wynikająca z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. Rozdysponowanie
kwoty wolnych środków za 2009 rok Prezydent Miasta zaproponuje po przyjęciu
sprawozdania przez Radę Miejską Leszna.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budŜetu”
W 2009 roku zrealizowano dochody w wysokości 246.476.524,77 zł
tj. 96,92% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły
167.102.666,21 zł tj. 67,80% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły
79.373.858,56 zł tj. 32,20% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody
w zadaniach miasta stanowiły 96,30% planu, natomiast dochody powiatu
stanowiły 98,24% wielkości planowanych.
Grupując dochody zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych
z 2005 roku w podziale na dochody bieŜące i majątkowe wykonanie dochodów
bieŜących wynosiło 221.730.425,48 zł tj. 96,87% kwot planowanych, a dochody
majątkowe zrealizowano w kwocie 24.746.099,29 zł tj. 97,38% wielkości
planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone
na inwestycje, dochody ze sprzedaŜy majątku oraz dochody z tytułu
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności.
Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody
własne stanowią 48,99% dochodów ogółem i wynoszą 120.758.298,37 zł
natomiast dochody obce wynoszą 125.718.226,40 zł tj. 51,01% dochodów
ogółem. PoniŜej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem,
dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.
Struktura dochodów ogółem w 2009 roku
Źródło dochodów

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody własne

128 304 459,00

120 758 298,37

94,12%

Dochody obce

126 011 610,00

125.718.226,40

99,77%

Ogółem dochody

254.316.069,00

246 476 524,77

96,92%
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Struktura dochodów ogółem w 2009 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta

Źródło
dochodów

plan
Dochody własne

Zadania powiatu

wykonanie

%

108 285 382,00 102 110 137,88

Dochody obce

wykonanie

%

94,30%

20 019 077,00

18 648 160,49

93,15%

64 992 528,33

99,63%

60 778 056,00

60 725 698,07

99,91%

173 518 936,00 167 102 666,21

96,30%

80 797 133,00

79 373 858,56

98,24%

65 233 554,00

Ogółem dochody

plan

Dochody własne
Dochody własne w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości
120.758.298,37 zł tj. 94,12% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie
102.110.137,88 zł tj. 94,30% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie
18.648.160,49 zł tj. 93,15% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów
własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono
w tabeli poniŜej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2009 roku

Źródło dochodów
własnych

Plan

Wykonanie

% wykonania

Podatki i opłaty

36 393 780,00

34 224 835,91

94,04%

Udziały w podatkach

67 651 014,00

61 454 769,46

90,84%

Dochody z mienia

14 244 300,00

14 101 716,56

99,00%

Pozostałe dochody

10 015 365,00

10 976 976,44

109,60%

128 304 459,00

120 758 298,37

94,12%

Ogółem dochody własne
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Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres
poniŜej:
Struktura wykonania dochodów własnych
w 2009 roku

9%
28%

12%

51%

podatki i opłaty

udziały w podatkach

dochody z mienia

pozostałe dochody

Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale
na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Zadania miasta

Źródło
dochodów
własnych

plan

wykonanie

Zadania powiatu
%

plan

wykonanie

%

Podatki i opłaty

33 590 100,00

31 598 541,88

94,07%

2 803 680,00

2 626 294,03

93,67%

Udziały w podatkach

53 035 106,00

48 176 819,72

90,84%

14 615 908,00

13 277 949,74

90,85%

Dochody z mienia

13 548 752,00

13 477 168,19

99,47%

695 548,00

624 548,37

89,79%

Pozostałe dochody

8 111 424,00

8 857 608,09

109,20%

1 903 941,00

2 119 368,35

111,31%

108 285 382,00 102 110 137,88

94,30%

20 019 077,00

18 648 160,49

93,15%

Ogółem

W 2009 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
120.758.298,37 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie
102.110.137,88 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie
18.648.160,49 zł.
W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości
36.393.780 zł i w 2009 roku uzyskano wpływy w wysokości 34.224.835,91 zł
tj. 94,04% kwot planowanych. NajwyŜszą kwotowo pozycją w tej grupie
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stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2009 roku wyniosły
21.545.403,46 zł tj. 94,96 kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku
od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.360.980,25 zł (77,41% wielkości
planowanych), wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.945.014,10 zł (82,77%
planu) oraz opłaty za dzierŜawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie
2.206.141,24 zł (103,72% planu), a takŜe wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej
w kwocie 1.501.970,24 zł (92,39% planu). Wykonanie ww. dochodów poniŜej
wielkości zaplanowanych, z wyjątkiem opłat za dzierŜawy i inne usługi w pasie
drogowym, które wykonane zostało ponad ustalony plan, jest wyegzekwowanie
zaległości w kwocie niŜszej niŜ zakładano, nie uregulowanie w całości
naleŜności przypisanych na 2009 rok, a takŜe niŜsze niŜ planowano wpływy
opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Celny oraz Urząd Skarbowy. NiŜsze
wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane jest równieŜ większą liczbą
wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozłoŜenia podatku
na raty bądź odroczeniem terminu płatności.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) i prawnych (CIT) w 2009 roku wynosiły 61.454.769,46 zł tj. 90,84%
wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego.
Spowodowane jest to sytuacją na rynku, ale takŜe zmianami przepisów
i wprowadzeniem dwustopniowej skali podatkowej i podwyŜszenie progów
podatkowych, a takŜe wprowadzenie tzw. ulgi prorodzinnej.
Dochody z mienia w 2009 roku zrealizowano w kwocie 14.101.716,56 zł
tj. 99,00% wielkości planowanych. Największe procentowe wykonanie
w stosunku do planu dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu wieczystego
uŜytkowania i zarządu, bo 117,24% wielkości planowanych oraz wpływy z tytułu
najmu i dzierŜawy majątku tj. z tytułu dzierŜawy gruntów, dzierŜawy lokali
uŜytkowych i innych składników majątku np. słupy ogłoszeniowe, sieć miejskiej
telewizji kablowej (106,88% wielkości planowanych). Wpływy z tytułu sprzedaŜy
majątku zrealizowano w wysokości 7.507.276,86 zł tj. 92,40% wielkości
planowanych i dotyczyły sprzedaŜy m. in.: 4 nieruchomości z przeznaczeniem
pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne,
3
nieruchomości
z przeznaczeniem pod handel i usługi, 4 nieruchomości z przeznaczeniem
na poprawę
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej,
4 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, składy, 64 lokale
mieszkalne oraz dochody ze sprzedaŜy nieruchomości z lat poprzednich,
sprzedaŜ następowała w trybie bezprzetargowym, a cena sprzedaŜy rozłoŜona
została na raty z oprocentowaniem. W 2009 roku zauwaŜa się słabnące
zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych pod budownictwo
jednorodzinne. Przyczyną mniejszego zainteresowania nabywaniem działek
budowlanych jest ograniczony dostęp do kredytów hipotecznych udzielanych
przez banki oraz wzrost kosztów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów.
NajniŜsze wykonanie w stosunku do planu wykazują dochody z tytułu opłat
za przekształcenie prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności
(zrealizowano dochody w wysokości 89.878,35 zł tj. 64,20% planu). Proces
przekształceń cieszy się duŜym zainteresowaniem mieszkańców (do dnia
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31 grudnia 2009 roku zarejestrowano 144 wnioski), ale stosowane bonifikaty,
zarówno ustawowe jak i uchwalone przez Radę Miejską powodują niŜsze
wpływy do budŜetu. Wydano 31 decyzji, z czego 15 decyzji z zastosowaniem
90% bonifikaty od opłat za przekształcenie.
Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane
przez jednostki budŜetowe (kwota 4.864.753,73 zł), wpływy z tytułu
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
(826.854 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców na realizowane inwestycje
w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych (kwota 674.951,30 zł), odsetki
od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota
1.016.491,40 zł), dochody naleŜne miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej (kwota 499.996,65 zł), a takŜe środki pozyskane
na realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” – COMENIUS (kwota
157.056,98 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości
10.015.365 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 10.976.976,44 zł,
tj. 109,60% wielkości planowanych.

Dochody obce
W 2009 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych
w wysokości 126.011.610 zł, które w 2009 roku zrealizowano w wysokości
125.718.226,40 zł tj. 99,77% kwot planowanych. Dochody obce miasta
stanowiły 64.992.528,33 zł tj. 99,63% kwot planowanych, a dochody obce
powiatu 60.725.698,07 zł tj. 99,91% kwot planowanych. Plan i wykonanie
dochodów obcych przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Źródło dochodów obcych

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dotacje z budŜetu państwa na
zadania zlecone

23 083 752,00

23 051 453,96

99,86%

Dotacje z budŜetu państwa na
zadania własne

5 531 602,00

5 488 446,76

99,22%

Pozostałe dotacje

17 090 757,00

16 872 827,02

98,72%

Pomoc finansowa

965 908,00

965 907,66

100,00%

Subwencja ogólna

79 339 591,00

79 339 591,00

100,00%

126 011 610,00

125 718 226,40

99,77%

Ogółem dochody obce
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Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres
poniŜej.

Dochody obce w 2009 roku
18%
4%

13%

64%
1%

dotacje z b. p. na zadania zlecone dotacje z b. p. na zadania własne
pozostałe dotacje

pomoc finansowa

subwencja ogólna

Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia
w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli poniŜej:

Zadania miasta

Źródło
dochodów obcych

plan

wykonanie

Zadania powiatu
%

plan

wykonanie

%

Dotacje z budŜet
państwa na zadania
zlecone

15 258 392,00

15 226 499,01

99,79%

7 825 360,00

7 824 954,95

99,99%

Dotacje z budŜetu
państwa na zadania
własne

5 090 279,00

5 047 209,87

99,15%

441 323,00

441 236,89

99,98%

Pozostałe dotacje

15 049 069,00

14 883 005,79

98,90%

2 041 688,00

1 989 821,23

97,46%

Pomoc finansowa

965 908,00

965 907,66

100,00%

0,00

0,00

0,00%

Subwencja ogólna

28 869 906,00

28 869 906,00

100,00%

50 469 685,00

50 469 685,00

100,00%

Ogółem

65 233 554,00

64 992 528,33

99,63%

60 778 056,00

60 725 698,07

99,91%
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Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budŜetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości
28.539.900,72 zł tj. 99,74% kwot planowanych, z tego na zadania gminne
w kwocie 20.273.708,88 zł i na zadania powiatowe w kwocie 8.266.191,84 zł.
Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
W 2009 roku otrzymano dotacje z budŜetu państwa na realizację
zadań własnych w wysokości 5.488.446,76 zł tj. 99,22% kwot planowanych.
Otrzymane dotacje dotyczą m. in. zadań z zakresu pomocy społecznej
tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (1.220.619,19 zł), wypłaty
zasiłków okresowych i stałych (1.232.151,22 zł), realizacja rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania (1.190.660,22 zł), a takŜe
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (373.381 zł) oraz opłacenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy
społecznej (42.542,03 zł), jak równieŜ zadań związanych z pomocą materialną
dla uczniów (385.775,47 zł) czy wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli
za egzaminy maturalne (64.855,89 zł). Otrzymano równieŜ dotację celową
w wysokości 912.638 zł na budowę boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012”.
W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje otrzymano
następujące środki finansowe:
− z funduszy celowych w wysokości 1.655.566,87 zł tj. 99,54% kwot
planowanych,
− z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
na podstawie porozumień w wysokości 4.960.836,42 zł tj. 100,00% kwot
planowanych,
− z budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 10.184.647,24 zł tj. 98,11%
kwot planowanych,
− z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego (dotacje rozwojowe stanowiące wkład własny)
w wysokości 29.293,39 zł tj. 69,76% kwot planowanych,
− z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
w wysokości 42.483,10 zł tj. 96,12% kwot planowanych.
W 2009 roku otrzymano dotacje z funduszy celowych w wysokości
1.655.566,87 zł, z tego: z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 416.900 zł, z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę budynków
mieszkalnych z lokalami socjalnymi w kwocie 191.444,28 zł, z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji
i przebudowy stadionu im. A. Smoczyka w kwocie 1.000.000 zł,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na „Rewitalizację parku wzdłuŜ Al. Jana Pawła II” w kwocie 15.000 zł oraz
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściową
refundację wynagrodzeń utworzonych w 2006 roku 4 stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych w kwocie 32.222,59 zł.
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W 2009 roku otrzymano środki pochodzące z budŜetu Unii
Europejskiej w wysokości 10.184.647,24 zł tj. 98,11% kwot planowanych, które
otrzymano z następujących instytucji:
− z Funduszu Spójności w kwocie 9.526.628,50 zł na realizację projektu
„Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
− z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 657.442,75 zł
na realizację projektów:
• „Daj sobie szanse” w kwocie 270.630,98 zł,
• „Pomoc w zasięgu ręki” w kwocie 57.380,67 zł,
• „Doskonały doradca, doskonały pośrednik” w kwocie 67.992,64 zł,
• „MłodzieŜ poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku
pracy” w kwocie 178.842,91 zł,
• „Dobry start” w kwocie 82.595,55 zł,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu
„Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu
bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposaŜenie
sprzętu KM PSP w Lesznie” w kwocie 575,99 zł.
W 2009 roku otrzymano dotacje rozwojowe z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy klasyfikowane z czwartą cyfrą
„9” stanowiące wkład własny w wysokości 29.293,39 zł w realizację
następujących projektów: „Wzmocnienie zintegrowanego
chemicznoekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez
doposaŜenie sprzętu KM PSP w Lesznie” w kwocie 384 zł, „Dobry start”
w kwocie 14.575,64 zł oraz „Daj sobie szansę” w kwocie 14.333,75 zł.
Dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami
samorządu terytorialnego omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
Na mocy podpisanych umów z Marszałkiem Województwa
Wielkopolskiego udzielona została pomoc finansowa w wysokości
965.907,66 zł. Otrzymane środki dotyczą realizacji inwestycji w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 915.907,66 zł oraz zadania
„Remont sali sportowej ĆWICZNIA” w kwocie 50.000 zł.
Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2009 roku w wysokości
79.339.591 zł tj. 100,00% kwot planowanych, z tego: część oświatowa
w wysokości 75.656.993 zł, część równowaŜąca w wysokości 3.421.057 zł oraz
uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 261.541 zł.
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Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych
przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
Zaległości według
następująco:
•

jednostek

realizujących

dochody

przedstawiają

się

Urzędy Skarbowe

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

31.12.2008 r.

31.12.2009 r.

7.814.067,11 zł
7.350.911,74 zł
430.683,92 zł
5,50%
5,85%

6.363.955,11 zł
6.015.724,63 zł
300.567,71 zł
4,72%
5,00%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 129.532,67 zł.
Udział zaległości w naleŜnościach zmniejszył się o 0,78%. Udział zaległości
w dochodach zmniejszył się o 0,85%. W ogólnej kwocie zaległości aŜ 99,96%
stanowią zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy w Lesznie.
Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aŜ 249.912,22 zł (83,15%
ogólnej kwoty zaległości). Kolejną pozycją pod względem wielkości są
zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 36.280,67 zł, (ich
wartość zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 137.288,67 zł),
zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły o 22,25 %
i wynoszą 9.195,06 zł (w roku 2008 stanowiły kwotę 7.498,58 zł) oraz zaległości
w opłacie skarbowej wynoszące 5.179,76 zł. Aktualnie dochody z opłaty
skarbowej realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku
były one pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego okresu.
W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły
się o 820 zł (w roku 2008 stanowiły kwotę 5.999,76 zł, w roku 2007 kwotę
6.451,83 zł, a w 2006 roku kwotę 9.225,37 zł).
•

Urząd Miasta

31.12.2008 r.
naleŜności
57.848.104,49 zł
dochody wykonane
49.886.296,31 zł
zaległości
4.962.097,56 zł
udział zaległości w naleŜnościach
8,58 %

31.12.2009r.
55.989.931,30 zł
46.579.143,79 zł
6.147.213,98 zł
10,98 %

Na dzień 31.12.2009 r., w stosunku do stanu na koniec 2008 roku
naleŜności zmalały o
1.858.173,19 zł
zaległości wzrosły o
1.185.116,42 zł
Przyczyną wzrostu tak duŜej kwoty zaległości jest pojawienie się po raz
pierwszy w 2009 roku nowego rodzaju naleŜności: odszkodowania od osób,
którym przyznano prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu.
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Z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał nakaz opróŜnienia lokalu
do czasu złoŜenia przez gminę Leszno oferty zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego. Osoby te opłacają odszkodowanie za uŜywanie lokalu
zajmowanego bez tytułu prawnego.
W roku 2009 przypisano z tego tytułu naleŜności w kwocie 845.173,01 zł,
wpłacono tylko 26.039,59 zł. Na koniec grudnia zaległość występowała na 71
kontach i wynosiła kwotę 819.133,42 zł.
Ponadto wzrost zaległości wystąpił równieŜ w:
•
•
•
•
•

podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 24.417,77 zł,
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 191.736,53 zł,
w dochodach z mienia komunalnego o kwotę 13.461,28 zł,
w dochodach z dróg publicznych o kwotę 58.110,61 zł,
w odsetkach za zwłokę (od naleŜności niepodatkowych) o kwotę
137.553,13 zł,
razem 425.279,32 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości za lata ubiegłe
(powstałe do końca 2008 roku) zmniejszyły się o 23.307,17 zł, jednak powstały
nowe zaległości za rok 2009 w kwocie 640.316,89 zł. Porównując tą kwotę
z zaległościami bieŜącymi tylko za rok 2008, które wynosiły na dzień
31.12.2008 r. kwotę 425.273,19 zł, stwierdza się wzrost zaległości bieŜących
o kwotę 215.043.70 zł. Wzrost tych zaległości wynika głównie ze wzrostu ilości
kont podatników o 1.854 sztuk (z 12.606 sztuk na koniec 2008 roku do 14.460
sztuk na koniec 2009 roku).
Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:
• podatku od środków transportowych o kwotę 47.723,22 zł,
• mandatach nakładanych przez StraŜ Miejską o kwotę 16.821,55 zł,
• w dochodach z dzierŜaw o kwotę 46.149,76 zł.
W podatku od nieruchomości (od osób prawnych) przejęto majątek
za zobowiązania w kwocie 76.917,76 zł, w tym 66.210,66 zł z tytułu zaległości
w podatku i 10.707,10 zł tytułem odsetek za zwłokę.
Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne,
właściwe dla określonych rodzajów naleŜności:

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
Na kwoty zaległe wystawiono: 250 postanowień, 249 decyzji określających
wysokość zobowiązania oraz 1.562 upomnienia. Do organu egzekucyjnego
przekazano 3.400 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.736.825 zł. Ponadto
w 132 przypadkach na łączną kwotę 760.761,62 zł Naczelnik Urzędu
Skarbowego umorzył postępowanie.
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EGZEKUCJA SĄDOWA
Na zaległości wystawiono 734 wezwania, do sądu skierowano 181 pozwów,
w wyniku których uzyskano 172 nakazy zapłaty. Do komorników przekazano
109 spraw na kwotę 207.874,28 zł:
•
•
•
•
•

z tytułu opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntów 68 spraw na kwotę
128.582,17 zł,
z tytułu kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 200 zł,
z tytułu dzierŜaw 36 spraw na kwotę 70.512,14 zł.
z tytułu odszkodowań 3 sprawy na kwotę 8.539,97 zł
koszty interwencji ubocznej 1 sprawa na kwotę 40 zł

W 19 przypadkach na łączną kwotę 11.458,70 zł organ egzekucyjny umorzył
postępowanie.

NALEśNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ
Dokonano 118 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 1.336.466,43 zł oraz
ustanowiono jeden zastaw skarbowy na kwotę 9.964,60 zł. Na wpis oczekują
2 wnioski na łączną kwotę 8.399,10 zł.
Oprócz tego zabezpieczono hipoteką naleŜności w podatku od środków
transportowych na kwotę 14.968,90 zł, które uległy przedawnieniu i mogą być
egzekwowane tylko z hipoteki.
W poszczególnych grupach realizacja naleŜności przedstawia się następująco:
w zł
rodzaj naleŜności
naleŜności
zaległości
%
podatki
26.105.845,97
3.387.671,95
12,98
opłaty o charakterze
2.566.712,76
4.671,32
0,18
podatkowym *
mienie komunalne
14.244.320,70
646.049,38
4,54
w tym: lokale uŜytkowe
2.763.896,63
202.463,67
7,33
drogi publiczne
3.684.439,48
487.123,37
13,22
odsetki
3.977.710,63
582.876,48
14,65
pozostałe naleŜności
5.410.901,76
1.038.821,48
19,20

RAZEM

55.989.931,30

* opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów
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PODATKI
Największe kwotowo zaległości występują w podatku od nieruchomości.

podatek od nieruchomości od osób prawnych
naleŜności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o

294.770,16 zł

zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2009 r.

1.648.599,61 zł

zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
zaległości wzrosły o

1.624.181,84 zł
1.648.599,61 zł
24.417,77 zł

1.238.722,83 zł
409.876,78 zł

W podatku tym przyrost kont podatkowych w roku 2009 wyniósł netto 20 sztuk.
W ewidencji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 431
kont, z czego na 110 wystąpiły zaległości. Zaległości w kwotach do 100 zł
stwierdza się na 74 kontach (łącznie 701,40 zł), w przedziałach kwotowych
od 100 do 1000 zł na 10 kontach (łącznie 2.427,66 zł) oraz w kwotach powyŜej
1.000 zł na 26 kontach (łącznie 1.645.470,55 zł, w tym 10 podmiotów zalega na
kwotę 991.446,89 zł). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono
12 decyzji określających wysokość zobowiązania, 61 upomnień i 100 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 720.563,94 zł. Ponadto organ egzekucyjny w 7
przypadkach wydał postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
z uwagi na jego bezskuteczność (kwota 496.938,92 zł)
podatek od nieruchomości od osób fizycznych
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2009 r.

1.425.924,79 zł

zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
zaległości wzrosły o

1.234.188,26 zł
1.425.924,79 zł
191.736,53 zł

785.607,90 zł
640.316,89 zł

W podatku tym na ogólną liczbę kont 14.460 sztuk, zaległości występują
w 2.024 przypadkach. Ilość kont w 2009 roku wzrosła o 1.854 sztuki. Na 1.285
kontach stwierdza się zaległości w kwotach do 100 zł (łącznie 32.607,67 zł),
na 606 – w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł (łącznie 182.675,64 zł)
oraz na 133 kontach w kwotach powyŜej 1.000 zł (łącznie 1.210.641,48 zł).
Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 1.131 upomnień i 830
tytułów wykonawczych na łączną kwotę 596.418,15 zł. Oprócz tego organ
egzekucyjny w 21 przypadkach na kwotę 48.426,70 zł umorzył postępowanie
z uwagi na jego bezskuteczność.
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Podatek od środków transportowych od osób prawnych
zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2009 r.

66.341,11 zł
66.146,06 zł
64.314,02 zł
1.832,04 zł

zaległości zmniejszyły się o

195,05 zł

W podatku tym zarejestrowane są 82 konta, z tego na 19 występują salda
z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły
wykonawcze na łączną kwotę 725,60 zł. W 6 przypadkach organ egzekucyjny
umorzył postępowanie na łączną kwotę 58.443,31 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2009 r.

265.944,09 zł
218.415,92 zł
186.886,66 zł
31.529,26 zł

zaległości zmniejszyły się o

47.528,17 zł

W podatku tym zarejestrowane są 302 konta, z tego na 128 kontach występują
salda z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 8 decyzji, 108
upomnień, a następnie 102 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 182.607,71 zł.
Ponadto organ egzekucyjny umorzył postępowanie w 10 przypadkach
na łączną kwotę 13.125,33 zł.
OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM
(opłata targowa, skarbowa, od posiadania psów)

Zaległości w opłatach wynoszą 4.671,32 zł, w tym 1.136,00 zł dotyczy opłaty
targowej (zaległości powstały przed rokiem 2009), a 3.535,32 zł to zadłuŜenia
w opłacie od posiadania psów. Na ogólną liczbę kont 2.992, zaległości
występują na 126 kontach. Aby je wyegzekwować wszczęto 106 postępowań,
wystawiono 90 decyzji i 64 upomnienia. Do organów egzekucyjnych skierowano
27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 845,70 zł.
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MIENIE KOMUNALNE

Ilość
osób,podmiotów

zaległości

dział - rozdz.-§

600-60016-0750
parkingi - dzierŜawa gruntu

700-70005-0470
opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntu
(osoby fizyczne i prawne)

700-70005-0750
dzierŜawy handlowe, dzierŜawy rolne
pozostałe dzierŜawy
lokale uŜytkowe (naleŜności pobiera
MZBK)

700-70005-0760
przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego
w prawo
własności

700-70005-0770

11 457,03

1

11 457,03

1

265 163,87

224

265 163,87

224

326 746,99 zł

103

123 734,42 zł

61

549,00 zł

1

202 463,57 zł

41

325,50

2

325,50

2

0,00

0

324,89

2

324,89

2

21 305,77

0

sprzedaŜ lokali

700-70005-0970
słuŜebność przejazdu

758-75814-0970
Vat zaległy

21 305,77
0,00

0

756-75618-0490

18 213,96

46

opłaty adiacenckie

18 213,96

46

756-75618-0490

2 511,37

1

opłata z tyt. wzrostu wartości
nieruchomości

2 511,37

1

OGÓŁEM 646 049,38 zł

379

w tym: VAT zaległy od lokali uŜytkowych (MZBK)
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Wieczyste uŜytkowanie gruntów, dzierŜawy, przekształcenie prawa
wieczystego uŜytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaŜ
nieruchomości, opłata adiacencka
zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
za lata ubiegłe
za rok 2009

423.988,19 zł
443.585,81 zł
304.656,77 zł
138.929,04 zł

wzrost zaległości o

19.597,62 zł.

W dochodach z mienia, na ogólną liczbę kont 2.959 sztuk zaległości występują
na 338 kontach (11,42% ogólnej ilości kont). W tej grupie dochodów największe
zaległości są w opłatach za wieczyste uŜytkowanie gruntów. Wynoszą one
265.163,87 zł.
Na zaległe kwoty wystawiono 465 wezwań do zapłaty i upomnień, skierowano
do sądu 177 pozwów, uzyskano 168 nakazów zapłaty, 105 spraw na łączną
kwotę 199.294,31 zł przekazano do komorników. Do Naczelnika Urzędu
Skarbowego skierowano 14 tytułów wykonawczych na kwotę 7.325,64 zł.
Oprócz tego, w stosunku do 21 dłuŜników organy egzekucyjne umorzyły
postępowanie na łączną kwotę 11.980,50 zł (w tym: opłata za wieczyste
uŜytkowanie gruntów kwota 4.309,33 zł, czynsz za dzierŜawę kwota
7.149,37 zł, opłata adiacencka kwota 521,80 zł). Postępowanie windykacyjne
moŜe zostać podjęte ponownie, o ile zostanie ujawniony majątek dłuŜnika.
DzierŜawa lokali uŜytkowych
zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2008 r.
na dzień 31.12.2009 r.
zaległości zmniejszyły się o

208.599,91 zł
202.463,57 zł
6.136,34 zł

NaleŜności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków
Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje
do Urzędu Miasta. Na koniec 2009 roku naleŜności netto z tego tytułu wynosiły
2.763.896,63 zł, a zaległości 202.463,57 zł, tj. 7,33 % (w roku 2008 wskaźnik
ten wynosił 7,53 %).
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DROGI PUBLICZNE
Realizacja naleŜności z dróg publicznych wpływających na subkonto dochodów
przedstawia się następująco:
%
RODZAJ NALEśNOŚCI
1
DROGI POWIATOWE

NALEśNOŚCI

WPŁYWY

ZALEGŁOŚCI

(4/2)

2
1.993.570,55

3
1.406.457,12

4
590.237,95

5
29,61

opłaty za parkowanie

749.951,27

749.951,27

0,00

0,00

kary pienięŜne –os. fizyczne

150.720,00

109.905,00

40.815,00

27,08

3.460,00

3.460,00

0,00

0,00

234,88

226,08

8,80

3,75

181.814,48

162.945,33

18.869,26

10,38

244.038,54

275,07

243.763,47

99,89

4.121,08

2.741,23

1.379,85

33,48

228.084,19

524,93

227.559,26

99,77

418.577,92

374.241,34

47.460,99

11,34

176,00

95,98

80,02

45,46

12.392,19
2.015.468,84

2.090,89
1.824.075,13

10.301,30
191.443,11

83,13
9,50

1.568.264,03

1.456.189,97

112.400,46

7,17

53.554,02

23.483,84

30.070,18

56,15

2.107,34

2.107,34

0,00

0,00

1,73

1,73

0,00

0,00

380.070.58

339.776,75

40.016,83

10,53

43,00

25,17

17,83

41,47

9.973,08
1.389,67
65,39
4.009.039,39

1.037,04
1.388,10
65,19
3.230.532,25

8936,04
1,57
0,20
781.681,06

89,60
0,11
0,31
19,50

kary pienięŜne –os. prawne
koszty upomnienia
zajęcie pasa drogowegodzierŜawy
odsetki za zwłokę od opłat
odsetki za zwłokę od
dzierŜaw
naleŜności lat ubiegłych –
dot. środka specjalnego
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
DROGI GMINNE
opłaty za parkowanie, opłata
dodatkowa, abonamenty,
identyfikatory
koszty upomnienia
zajęcie pasa drogowego dzierŜawy
odsetki za zwłokę od
dzierŜaw
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
VAT zaległy
Odsetki od VAT-u zaległego
OGÓŁEM

Zaległości w naleŜnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz
odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły na dzień 31 grudnia 2009 roku kwotę
487.123,37 zł. Wzrosły one w stosunku do roku 2008 o 58.110,61 zł. Wzrosły
równieŜ naleŜności z tego tytułu o kwotę 539.753,15 zł.
Celem wyegzekwowania tych zaległości do organów egzekucyjnych skierowano
1.305 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98.958,68 zł. NiezaleŜnie od tego
w 31 przypadkach na kwotę 14.373,51 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego
umorzył postępowanie.
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POZOSTAŁE DOCHODY
Mandaty nakładane przez StraŜ Miejską
zaległości na dzień 31.12.2008 r.
zaległości na dzień 31.12.2009 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2009 r.

127.587,59 zł
110.766,04 zł
61.667,86 zł
49.098,18 zł

zaległości zmniejszyły się o

16.821,55 zł

W ewidencji księgowej figurują 4.228 konta, z tego zaległości występują na 996.
Na kwoty zaległe wystawiono 876 tytuły wykonawcze na łączną kwotę
97.666,04 zł. Oprócz tego w 53 przypadkach na kwotę 5.750 zł organ
egzekucyjny umorzył postępowanie.
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INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEśNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
Urząd Miasta Leszna
NaleŜności pozostałe do zapłaty
Lp.

Rodzaj dochodu

NaleŜności
(przypis minus
odpis)

1.

2.

3.

1. Podatek od nieruchomości - osoby prawne
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Podatek od śr. transportowych - osoby
prawne
Podatek od śr. transportowych - osoby
4.
fizyczne

Ogółem:

Zaległości
31.12.2009r.

4.

5.

%
(5:3)

6.

17 097 457,74

1 658 099,66 1 648 599,61

9,64

7 606 923,47

1 548 840,19 1 425 924,79

18,75

687 565,88

66 146,06

66 146,06

9,62

603 471,70

218 415,92

218 415,92

36,19

5. Podatek rolny - osoby prawne

27 215,10

177,20

177,20

0,65

6. Podatek rolny - osoby fizyczne

70 993,50

19 406,94

19 406,94

27,34

7. Podatek leśny - osoby prawne

2 762,80

0,00

0,00

0,00

303,00

2,00

2,00

0,66

9 152,78

8 999,43

8 999,43

98,32

60 619,66

3 535,32

3 535,32

5,83

1 944 960,10

766,00

0,00

0,00

561 133,00

1 907,00

1 136,00

0,20

14 244 320,70

646 049,38

646 049,38

4,54

2 763 896,63

202 463,57

202 463,57

7,33

14. Drogi publiczne

3 684 439,48

488 080,74

487 123,37

13,22

15. Odsetki za zwłokę

3 963 527,66

3 744 382,24

580 060,62

14,63

w podatkach od osób prawnych

1 892 536,51

1 826 846,90

0,00

w podatkach od osób fizycznych

1 388 682,67

1 336 658,90

0,00

3.

8. Podatek leśny - osoby fizyczne
9. Podatek od posiadania psów - zniesiony
10. Opłata od posiadania psów
11. Opłata skarbowa
12. Opłata targowa
13. Dochody z mienia komunalnego
w tym:
lokale uŜytkowe

w tym:

lokale uŜytkowe

103 585,13

65 689,74

65 708,44

pozostałe odsetki za zwłokę

578 723,35

515 186,70

514 352,18

0,00
0,00
63,43
88,88

14 182,97

2 815,86

2 815,86

19,85

14 182,97

2 815,86

2 815,86

19,85

257 952,85

111 266,04

110 766,04

42,94

5 152 948,91

956 619,88

928 055,44

18,01

55 989 931,30

9 475 509,86

6 147 213,98

10,98

16. Pozostałe odsetki
odsetki od środków na rachunkach bankowych

17. Mandaty
18. Pozostałe dochody niepodatkowe

OGÓŁEM
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PoniŜsza tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg,
odroczeń, umorzeń i zwolnień w naleŜnościach pobieranych przez Urząd
Miasta Leszna.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w naleŜnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna na dzień
31.12.2009 r.
( zgodne z Rb - 27 S - kolumny 13 i 14 i 15)

Klasyfikacja
budŜetowa
dział

rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł

Ilość osób,
dłuŜników

§

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI
756 75615 0310

756 75616 0310

Podatek od nieruchomości - osoby
prawne

78 712,05

4

w tym przedsiębiorcy

57 076,05

2

1 356,70

2

622,00

1

70 700,10

9

150 768,85

15

Podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne
w tym przedsiębiorcy

756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn
RAZEM:

ROZŁOśENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU
PŁATNOŚCI
Podatek od nieruchomości - osoby
756 75615 0310
9 500,05
prawne

756 75616 0310

w tym przedsiębiorcy

9 500,05

1

Podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne

748,00

2

0,00

0

28 184,28

14

0,00

0

38 432,33

17

w tym przedsiębiorcy

0360 Podatek od spadków i darowizn
w tym przedsiębiorcy

RAZEM:

ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY
MIEJSKIEJ
Podatek od nieruchomości - osoby
210 907,00
756 75615 0310
prawne

756 75616 0310

1

3

w tym przedsiębiorcy

210 907,00

3

Podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne

8 187,00

2

8 187,00

2

2 250,00

90

RAZEM:

221 344,00

95

OGÓŁEM SKUTKI:

410 545,18

127

w tym przedsiębiorcy

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów
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•

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budŜetowych wykazano zaległości w wysokości 89.327,29 zł, z tego:
− rozdz. 85212 w wysokości 49.308,31 zł,
− rozdz. 85214 w wysokości 40.018,98 zł.
Wykazane zaległości w stosunku do roku 2008 przedstawiały się następująco:

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

31.12.2008 r.

31.12.2008 r.

854.570,50 zł
790.338,59 zł
58.685,91 zł
6,87%
7,42%

1.159.630,24 zł
1.042.223,14 zł
89.327,29 zł
7,70%
8,57%

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 30.641,38 zł. Wskaźnik
dynamiki wynosi 152,21%. Udział zaległości w naleŜnościach i w dochodach
ogółem wzrósł odpowiednio o 0,83% i 1,15%.
Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
zaliczki alimentacyjnej i wynoszą 43.825,09 zł (w 2008 roku 30.267,40 zł) oraz
niesłusznie pobranych zasiłków stałych oraz zasiłków celowych zwrotnych,
które wynoszą 40.018,98 zł (w 2008 roku 21.336,22 zł). Niesłusznie pobrane
świadczenia stanowią 93,86% zaległości ogółem (w 2008 roku 87,93%). W celu
wyegzekwowania naleŜnych kwot stosuje się przepisy ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami), ale przede wszystkim w przypadku
posiadania uprawnień do świadczeń pienięŜnych kwoty nienaleŜnie pobranych
świadczeń pienięŜnych podlegają potrąceniu z bieŜących wypłat.
•

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budŜetowych wykazano zaległości w wysokości 274 zł w dz. 801
rozdz. 80130 § 0750. Zaległości wykazał Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
i dotyczą niezapłaconych faktur za wynajem placu manewrowego oraz
za nocleg. W celu ściągnięcia zaległości Jednostka wystawiła upomnienie.
•

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budŜetowych wykazano zaległości w wysokości 17,60 zł
(dz. 710 rozdz. 71015), które dotyczą kosztów upomnienia związanych
z wysłaniem wezwań przedegzekucyjnych w związku z niedostosowaniem się
do wykonania obowiązku nałoŜonego prawomocną decyzją administracyjną
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (rozbiórka
garaŜu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz
przywrócenie poprzedniego sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego).
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Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budŜetu”
W 2009 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 265.664.441,70 zł
tj. 93,98% wydatków planowanych, z tego: 184.047.997,62 zł dotyczyło zadań
miasta, a 81.616.444,08 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień 31 grudnia
2009 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 1.371.756 zł,
w tym rezerwa ogólna w wysokości 1.360.756 zł. Dnia 11 marca 2009 roku
wystosowano do wszystkich naczelników wydziałów urzędu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych pismo nr FK-0719/13/2009 z prośbą o bieŜące
monitorowanie wydatków i zwrócenie naleŜytej uwagi oraz dołoŜenie
szczególnej troski o racjonalne wykorzystanie środków budŜetowych, z uwagi
na zagroŜenie wykonania zaplanowanych dochodów budŜetowych.
Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczą: zadań
bieŜących w wysokości 209.806.590,52 zł oraz wydatków majątkowych
w wysokości 55.857.851,18 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień
31 grudnia 2009 roku przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Wydatki według rodzaju w 2009 roku

Wyszczególnienie

Wydatki bieŜące

Plan

Wykonanie

%
wykonania

213 779 354,00

209 806 590,52

98,14%

67 540 503,00

55 857 851,18

82,70%

Rezerwa

1 371 756,00

0,00

0,00%

Ogółem

282 691 613,00

265 664 441,70

Wydatki majątkowe

93,98%

Poniesione wydatki bieŜące w wysokości 209.806.590,52 zł dotyczą:
wynagrodzeń i pochodnych 107.328.310,46 zł, dotacji 23.554.507,27 zł, obsługi
długu publicznego 6.752.926,99 zł oraz pozostałych wydatków bieŜących
w kwocie 72.170.845,80 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie
55.857.851,18 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.
Poniesione w 2009 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem
na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych
przedstawiono w tabeli poniŜej:
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Wydatki według rodzaju w 2009 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta

Wyszczególnienie

plan
Wydatki bieŜące,
z tego:
- wynagrodzenia
- dotacje
- obsługa długu
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Rezerwa
Ogółem wydatki

wykonanie

134 221 081,00 131 705 852,57

Zadania powiatu
%

plan

wykonanie

%

98,13%

79 705 309,00

78 247 773,95

98,17%

57 112 077,00
14 436 822,00
6 910 919,00
55 761 263,00

56 322 676,30
14 385 733,54
6 752 926,99
54 244 515,74

98,62%
99,65%
97,71%
97,28%

51 640 523,00
9 521 807,00
0,00
18 542 979,00

50 993 105,20
9 168 773,73
0.00
18 085 895,02

98,75%
96,29%
0,00%
97,54%

63 163 891,00

52 342 145,05

82,87%

4 229 576,00

3 368 670,13

79,65%

662 504,00

0,00

0,00%

709 252

0,00

0,00%

198 047 476,00 184 047 997,62

92,93%

84 644 137,00

81 616 444,08

96,42%

Analizując poniesione wydatki według działów klasyfikacji budŜetowej
moŜna je pogrupować według najwaŜniejszych sfer ich ponoszenia,
a mianowicie:
− sfera socjalna,
− sfera gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
− sfera administracji i bezpieczeństwa,
− rezerwa.
Sferę socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną,
pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, oświatą i wychowaniem,
edukacyjną opieką wychowawczą, ochroną zdrowia, turystyką, kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i sportem. Wydatki na sferę
socjalną to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie
Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy
społecznej, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a takŜe dotacje dla instytucji
kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2009 roku na wydatki
dotyczące sfery socjalnej wydatkowano kwotę 171.603.307,46 zł tj. 98,25%
wydatków planowanych, z tego: wydatki bieŜące w wysokości
156.105.990,58 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15.497.316,88 zł.
W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
wykonano wydatki w wysokości 115.225.353,60 zł tj. 98,56% wydatków
planowanych. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli,
Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji, a takŜe innych placówek oświatowych
m.in. Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia
Praktycznego. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje podmiotowe
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.084.897,55 zł,
zrealizowano dwie podwyŜki wynagrodzeń wynikające z nowelizacji Karty
Nauczyciela oraz podwyŜkę dla pracowników niepedagogicznych. W 2009 roku
awansowało 29 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 35 osób
na stopień nauczyciela mianowanego i 26 osób na nauczyciela
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dyplomowanego. W 2009 roku zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania,
takie jak: zajęcia pozalekcyjne, dodatkowa godzina matematyki w ostatnich
klasach liceów ogólnokształcących i szkołach zawodowych, zastępstwa,
pomoce naukowe, wynajem sal gimnastycznych, gimnastyka korekcyjna od klas
IV wzwyŜ, doposaŜenie pracowni komputerowych, badania lekarskie,
ubezpieczenia budynków. W 2009 roku realizowano 7 projektów, na które
otrzymano środki z budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 638.399,89 zł.
Projekty polegały m. in. na organizacji dodatkowych kursów zawodowych
w zawodach budowlanych, ogrodniczych i rolniczych, wyrównywaniu szans
edukacyjnych w obszarze kształcenia i wychowania poprzez prowadzenie
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, terapii pedagogicznej
i psychologicznej, zajęć socjoterapeutycznych oraz kółek zainteresowań.
W 2009 roku zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
dla uczniów najuboŜszych. Zadanie dofinansowano w kwocie 385.775,47 zł
z budŜetu państwa. Z budŜetu miasta realizowano równieŜ stypendia
o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Miasto
otrzymało środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum. W roku szkolnym
2008/2009 zrefundowano 225 uczniom koszt podręczników wydając na ten cel
38.315.46 zł. Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli
wydatkowano kwotę 400.513,65 zł. Na realizację remontów w szkołach
i placówkach oświatowych wydano kwotę 3.745.451,55 zł, które dotyczyły m. in.
remontów schodów, wymiany okien, malowanie bloku kuchennego, malowanie
klas, tapetowanie, remonty pokrycia dachowego, remonty ogrodzeń.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania w zakresie polityki
społecznej w 2009 roku wydatkowano kwotę 35.685.213,50 zł tj. 98,34% kwot
planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, jak równieŜ zadań realizowanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki
na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą
wydatków następujących jednostek:
•
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (17.435.839,30 zł). Od dnia
1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek
na ubezpieczenie
zdrowotne
jest
zadaniem
własnym
gminy
o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki
przekazywane były z budŜetu państwa,
środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.131.460,71 zł:
Domu
Seniora,
Noclegowni
dla
Bezdomnych
MęŜczyzn,
Środowiskowego Domu Samopomocy,
środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie
2.821.654,68 zł, jak równieŜ Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w kwocie 280.004,40 zł), a takŜe zgodnie z ustawą o systemie oświaty
uwzględnione środki na organizację doradztwa i doskonalenia
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•

•

•

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym w wysokości 1.180 zł,
środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów
Pomocy Społecznej w kwocie 870.025,69 zł,
środki finansowe dla rodzin zastępczych, pomoc pienięŜną
na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych w kwocie 977.362,78 zł,
dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd
w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie
787.785 zł,
utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 978.965,12 zł. Zadanie
współfinansowane ze środków budŜetu państwa w wysokości
373.381,00 zł,
utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.360.519,35 zł.
Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (kwota 756.993 zł,
którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budŜetu państwa w ramach
subwencji równowaŜącej), jak równieŜ z Funduszu Pracy (kwota
416.900 zł jako rekompensata utraconych źródeł finansowania wydatków
Powiatowego Urzędu Pracy przed 2006 rokiem).
Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych
w wysokości 1.871.813,79 zł oraz wydatki dotyczące działalności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (finansowane
w formie dotacji z budŜetu państwa w kwocie 153.199 zł, która
nie zabezpiecza w pełni kosztów funkcjonowania).

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 3.499.764,80 zł tj. 96,54%
wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.107.171,57 zł tj. 90,75% kwot planowanych.
Szczegółowe omówienie ww. poniesionych wydatków ujęto w załączniku nr 7
do komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki
w wysokości 615.493,23 zł tj. 98,01% zaplanowanych wydatków. Sfinansowano
lub dofinansowano szkolenia, programy profilaktyczne i profilaktycznoedukacyjne, współorganizowano konkursy z zakresu promocji, profilaktyki
i ochrony zdrowia. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne. Z ww. dotacji sfinansowano następujące zakupy: mikroskop
operacyjny do zabiegów okulistycznych, bronchofiberoskop intubacyjny, aparat
USG ALOKA z osprzętem, bimer argonowy-diatermia ES-350 z modułem
argonowym, zestaw holterowski HolCARD z rejestratorem i oprogramowaniem,
pompy influzyjne PERFUSOR, kardiomonitory LifeScope. W tym dziale
mieszczą się takŜe wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.777.100,00 zł (zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej).
Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury
i kultury fizycznej w 2009 roku wyniosły 17.157.975,56 zł tj. 98,01% kwot
planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez
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turystycznych oraz zakupy związane z oznakowaniem trasy turystycznej (kwota
345.951,28 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (kwota 763.697,82 zł),
dotacji przedmiotowej w kwocie 1.030.000 zł i dotacji na zakupy i inwestycje
w kwocie 7.255.576,25 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacji
na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieŜą oraz opłacenie
trenerów przez stowarzyszenia sportowe, dofinansowanie imprez sportowych
i rozwoju sportu kwalifikowanego (kwota 1.968.000 zł). Na funkcjonowanie
i działalność merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki
w wysokości 3.729.265,34 zł tj. 95,75% kwot planowanych. Dla Miejskiego
Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.379.800 zł
oraz dotację na zakupy i inwestycje w wysokości 79.000 zł, dla Miejskiego Biura
Wystaw Artystycznych w wysokości 295.120 zł i dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w kwocie 1.975.345,34 zł. Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano
92,36% kwoty planowanej, gdyŜ w kwocie dotacji uwzględniono równieŜ
planowane wydatki na remont budynku, a w przypadku podjęcia zadania
przebudowy i modernizacji budynku środki miały być przeznaczone na koszty
przeprowadzki. W 2009 roku przekazano takŜe dotację na pomoc finansową dla
instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w wysokości 26.500 zł, z tego dla Centrum Kultury i Sztuki w kwocie 8.000 zł
oraz dla Muzeum Okręgowego w kwocie 18.500 zł.
Sferę gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki
związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością,
gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną
i ochroną środowiska. Wydatki na sferę gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dotacje
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie ulic,
utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę
gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości). W 2009 roku
na wydatki dotyczące sfery komunalnej i mieszkaniowej wydatkowano kwotę
60.895.021,21 zł tj. 85,61% wielkości planowanych, z tego: wydatki bieŜące
w wysokości 22.094.278,63 zł i wydatki majątkowe w wysokości
38.800.742,58 zł.
Wydatki bieŜące wykonano w 98,60% i dotyczyły m. in. bieŜącego
utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota 4.219.617,44 zł), która dotyczy
prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy
oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a takŜe ustawiania
nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieŜącego utrzymania
finansowana jest równieŜ konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji
świetlnych oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania,
wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych.
Zaplanowane środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych w kwocie 570.000
zł wydatkowano w kwocie 468.537,89 zł tj. 82,20% wielkości planowanych.
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokali
socjalnych osobom uprawnionych wypłacono w kwocie 72.204,02 zł, a na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 396.333,87 zł
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z przeznaczeniem na uregulowanie płatności na rzecz Leszczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Zrzeszenia
Właścicieli Nieruchomości oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie
zawartych ugód i porozumień. Nie wydatkowano planowanych środków
w wysokości 35.000 zł na partycypację w kosztach budowy mieszkań na rzecz
Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdyŜ PTBS nie uzyskał
zwolnienia lokali mieszkalnych, w którego kosztach budowy miasto mogłoby
partycypować. Partycypanci mają bowiem ustawowe prawo do wskazywania
kolejnego partycypanta, z czego podmioty te korzystają. Wobec braku
nowobudowanych mieszkań przez PTBS w Lesznie wydatkowanie tej kwoty
mogło nastąpić wyłącznie po opuszczeniu lokalu przez dotychczasowego
najemcę i niewskazaniu kolejnego przez partycypanta.
Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych,
realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę
820.187 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 541.722 zł.
Na opracowania
geodezyjne
i
kartograficzne
wydatkowano
kwotę
200.201,63 zł. Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu
Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaŜy lub uregulowania stanu
prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu
sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz przez Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach i dotyczą
sporządzania aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych, projektów
podziałów nieruchomości, wypisy właścicieli działek oraz badania ksiąg
wieczystych i kameralnych prac pomiarowych. Obsługę geodezyjną wykonują
podmioty wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.
Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
wydatkowano kwotę 322.984 zł. Zadanie w całości finansowane z budŜetu
państwa. W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
łącznie z ustalonymi wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę
36.106.698,38 zł tj. 96,98% wydatków planowanych. Większość wydatków
dotyczy
zadań
inwestycyjnych.
W
ramach
wydatków
bieŜących
na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur za zamiatanie ręczne, zamiatanie
mechaniczne, mycie ulic oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę
1.802.796,26 zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście
przeznaczono kwotę 2.643.545,11 zł, a na oświetlenie ulic w mieście kwotę
2.605.880,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz
profilaktycznego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej, likwidacji dzikich
wysypisk, utrzymania szaletów miejskich, likwidacja dzikich wysypisk,
utrzymanie hydrantów. Wykonano takŜe opracowanie pn.: „Zintegrowany Plan
Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna” oraz studium wykonalności
wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu „Zakup nowych autobusów
dla MZK w Lesznie. W wykazie wydatków niewygasajacych zabezpieczono
środki w kwocie 70.000 zł na opracowanie pn.: „Projekt załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna”.
Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 26.192,85 zł przeznaczono na wydatki
związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania
i recyklingu odpadów opakowaniowych (kwota 21.079,17 zł).
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Sferę administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki związane
z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej), bezpieczeństwem publicznym
i ochroną przeciwpoŜarową (w tym: utrzymanie StraŜy Miejskiej, Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej), obsługą długu publicznego, poborem
podatków i opłat oraz róŜne rozliczenia. W 2009 roku na wydatki dotyczące
sfery administracji i bezpieczeństwa wydano kwotę 33.166.113,03 zł tj. 93,33%
wielkości planowanych, z tego: wydatki bieŜące w wysokości 31.606.321,31 zł
i wydatki majątkowe w wysokości 1.559.791,72 zł. Zaplanowane środki
na administrację publiczną wykonano w kwocie 17.838.350,73 zł tj. 91,17%
wydatków. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 474.087,46 zł
tj. 84,81% wydatków planowanych. NiŜsze wykonanie związane jest z niŜszą
frekwencją radnych w posiedzeniach komisji i sesji, a takŜe niŜszymi wydatkami
rzeczowymi związanymi z obsługą sesji i komisji. Wydatki na obsługę długu
Miasta w 2009 roku wyniosły 6.752.926,99 zł, a wydatki związane z poborem
podatków i opłat 168.757,15 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły
6.781.456,37 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie
89.999,99 zł, bieŜące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w kwocie 5.024.946,99 zł, utrzymanie StraŜy Miejskiej w kwocie
955.008,11 zł. W wydatkach na administrację uwzględniono takŜe kwotę
1.487.098,00 zł, którą Miasto było zobowiązane wpłacić do budŜetu państwa
z tytułu wyŜszych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niŜ 110%
wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.
W 2009 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie
55.857.851,18 zł tj. 82,70% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki
majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych na Wieloletni Program
Inwestycyjny, inwestycje jednoroczne, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki
i zakupy inwestycyjne dla zakładów budŜetowych, wydatki na wniesienie
udziałów oraz dotacje i pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego oraz
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe
omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie planu występuje
nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 1.360.756 zł oraz rezerwy
celowe w wysokości 11.000 zł.

213

Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Leszna za 2009 rok

_______________________________________________________________
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budŜetowej (sfer ich
przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Sfera socjalna

Plan

Wykonanie

174 657 808,00 171 603 307,46

%
wykonania

98,25%

Sfera gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej

71 126 747,00

60 895 021,21

85,61%

Sfera administracji
i bezpieczeństwa

35 535 302,00

33 166 113,03

93,33%

1 371 756,00

0,00

0,00%

282 691 613,00 265 664 441,70

93,98%

Rezerwa
Ogółem

Analizując sprawozdanie budŜetowe Rb-28S z wykonania planu
wydatków budŜetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009
roku naleŜy poinformować, iŜ:
− suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach
klasyfikacji budŜetowej przekracza ustalony w budŜecie plan wydatków.
Związane jest to z:
• naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budŜetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz
z pochodnymi,
• wydatkami bieŜącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale
budŜetowej na 2009 rok Rada Miejska Leszna upowaŜniła
Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Na podstawie
§ 12 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej Prezydent upowaŜnił
kierowników jednostek organizacyjnych równieŜ do zaciągania
ww. zobowiązań,
• zakupami inwestycyjnymi w dz. 600 rozdz. 60016 w związku
z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/355/2009 z dnia 31 marca 2009
roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata
2010-2012 na dostawę, montaŜ, wdroŜenie i serwis parkomatów
w Strefie Płatnego Parkowania,
• ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2009
roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
• ustaleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji
na realizację zadania związanego z opłaceniem składek
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, który w Ŝaden sposób
nie odpowiada potrzebom wynikającym ze zmiany przepisów
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w zakresie wysokości opłacanej składki zdrowotnej za uprawnione
osoby bezrobotne (rozdz. 85156),
− przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu.
Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości
przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniŜej 100%,
− w 2009 roku zapłacono odsetki m. in. w związku z koniecznością
ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków i wypłaty wyrównań
w związku z wejściem w Ŝycie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
24 czerwca 2008 roku sygn. akt SK 16/06 Dz. U. Nr 119, poz. 771 oraz
w związku z błędnym naliczeniem składek ZUS od wynagrodzeń za lata
2002-2003 i koniecznością ich wyrównania, jak równieŜ brakiem środków
od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku.

Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
zlecone gminie”
Planowane w 2009 roku dotacje z budŜetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku 15.258.392 zł i w 2009
roku otrzymano środki w wysokości 15.226.499,01 zł, czyli 99,79% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano
w 2009 roku w wysokości 15.226.499,01 zł, czyli 99,79% kwot planowanych.
Zadania zlecone gminie dotyczą:
− utrzymania administracji rządowej,
− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
− przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
− funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
− wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczki
alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
− finansowanie wypłat zasiłków stałych do dnia 31 lipca 2009 roku,
− realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
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Środki na zadania zlecone gminie w 2009 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych. Do dnia 15 lutego 2010 roku dokonano zwrotu
niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych
w wysokości 31.892,04 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu
pomocy społecznej. Środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego
na utrzymanie administracji rządowej, jak co roku były niewystarczające.
Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte
w załączniku róŜnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu
30 grudnia 2009 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia
nr 501/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
zlecone powiatowe”
Planowane w 2009 roku dotacje z budŜetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku 7.825.360 zł
i w 2009 roku otrzymano środki w wysokości 7.824.954,95 zł, czyli 99,99% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano
w 2009 roku w wysokości 7.824.954,95 zł, czyli 99,99% kwot planowanych.
Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:
− prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (zadanie
związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne),
− gospodarki gruntami i nieruchomościami,
− funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
− utrzymania administracji rządowej,
− przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
− funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej,
− opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
− funkcjonowania
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności.
Środki na zadania zlecone powiatowi w 2009 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych (99,99% kwot otrzymanych). Do dnia 15 lutego
2010 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych związanych
z realizacją zadań zleconych w wysokości 366,44 zł. Zwroty dotacji celowych
dotyczyły m. in. zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Środki przekazane przez
Wojewodę Wielkopolskiego na utrzymanie administracji rządowej oraz
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
jak co roku były niewystarczające. Ze środków własnych dofinansowano
równieŜ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na dzień 31 grudnia 2009 roku
ustalony plan wydatków w wysokości 1.777.100 zł na opłacenie składek
zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku pozwolił na opłacenie
składek za okres do listopada 2009 roku oraz częściowe opłacenie składki
za grudzień 2009 roku. Wobec powyŜszego pozostała do zapłacenia składka
za miesiąc grudzień 2009 roku w wysokości 148.051,82 zł, która stanowi kwotę
niewymagalnego zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Nadmienić naleŜy, Ŝe ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego plan dotacji
na realizację ww. zadania nie odpowiada potrzebom wynikającym ze zmiany
przepisów w zakresie wysokości opłacanej składki zdrowotnej za uprawnione
osoby bezrobotne.
Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku róŜnią
się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2009
roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 501/2009 Prezydenta
Miasta Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 5 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
powierzone gminie”
W 2009 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła
podpisanych porozumień z organem administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej realizowano projekt z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację zadania
wykorzystano środki w wysokości 12.998,10 zł tj. 99,99% wielkości
planowanych.
Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
realizowano następujące zadania:
− dofinansowanie kosztów udzielenia dotacji dla przedszkola, do którego
uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Krzemieniewo.
Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 4.814,40 zł,
− „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim” – projekt 2 „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk”.
Zdanie realizowane wspólnie z 13 gminami i dofinansowane ze środków
unijnych. W 2009 roku otrzymano dotacje z ościennych gmin
w wysokości 3.717.762 zł tj. 100,00% kwot planowanych. Środki
przekazano na realizację zadania inwestycyjnego. W analizowanym
okresie wykorzystano środki w wysokości 3.717.762 zł, czyli 100% kwot
planowanych, jednocześnie ustalając wydatki niewygasające w kwocie
1.822.949,87 zł.

Załącznik nr 6 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
powierzone powiatowi”
W 2009 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła
podpisanych porozumień z organem administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej realizowano następujące zadania:
− przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe
w wysokości 1.300 zł tj. 43,33% dotacji planowanych, które wykorzystano
w 100,00% kwoty otrzymanej,
− realizacja projektu pn.: „Szczęśliwe dzieciństwo w niespokrewnionych
i zawodowych rodzinach zastępczych”. Otrzymano i wykorzystano środki
w wysokości 11.600 zł tj. 100% wielkości planowanych,
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− realizacja projektu pn.: „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – na pomoc
dziecku i rodzinie”. Otrzymano środki finansowe w wysokości 16.600 zł,
które wykorzystano w 99,95%. Niewykorzystano środki w wysokości
15 zł, które zwrócono do dysponenta.
Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
realizowano następujące zadania:
− bieŜące
utrzymanie
zintegrowanego
stanowiska
kierowania
(porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania
otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 15.000 zł,
− całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie
zastępczej zamieszkałej na terenie naszego Miasta (porozumienia
z Powiatem Wschowskim,
Powiatem Wolsztyńskim,
Powiatem
Leszczyńskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Górowskim oraz
Miastem Wrocław). Po stronie dochodów otrzymano dotacje w wysokości
138.767,02 zł, w tym z tytułu refundacji poniesionych wydatków za 2008
rok w kwocie 2.223,02 zł. Na realizację zadania poniesiono wydatki
w kwocie 136.544 zł tj. w 100,00% wielkości planowanych,
− współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
(porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania
otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 756.993 zł,
− realizacja projektu pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego” (porozumienie
z Województwem
Wielkopolskim
i
jednostkami
samorządu
terytorialnego). Na wypłatę stypendiów otrzymano i wykorzystano środki
w wysokości 302.500 zł tj. 100,00% wielkości planowanych,
− dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie
z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano
i wykorzystano środki w wysokości 25.000 zł, czyli 100,00% wielkości
planowanych.
Planowane wielkości po stronie wydatków zawarte w załączniku róŜnią
się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2009
roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia nr 501/2009 Prezydenta
Miasta Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi”
W 2009 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu w wysokości 1.220.562,83 zł
tj. 100,05% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz.
473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczono się na realizację
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 117.715,56 zł)
oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” (kwota 989.456,01 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem
2009 roku w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego
obozu terapeutycznego.
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Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie
programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów
profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, realizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieŜy, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji,
szkoleń, opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe
wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. W ramach dokonanych
wydatków przebudowano pomieszczenie w Szkole Podstawowej nr 2
z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną (kwota 35.732,74 zł).
Zadania przyjęte w Programach na 2009 rok zrealizowano, wobec powyŜszego
niewykorzystane środki zwiększają wielkość „wolnych środków”.

Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe”
W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe dokonane
w 2009 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 67.540.503 zł, z czego
wydatkowano kwotę 55.857.851,18 zł tj. 82,70% kwot planowanych. Wydatki
niewygasające dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości
17.234.439,62 zł. Realizowane w 2009 roku wydatki majątkowe dotyczyły:
- wydatków inwestycyjnych jednostek budŜetowych w wysokości
38.958.855,74 zł tj. 79,76% wydatków planowanych, z tego:
•
inwestycje wieloletnie w wysokości 34.701.850,23 zł tj. 79,63%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/1,
•
inwestycje jednoroczne w wysokości 4.257.005,51 zł tj. 80,80%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budŜetowych w wysokości
2.442.788,24 zł tj. 66,17% wydatków planowanych, zgodnie
z załącznikiem nr 8/3,
- dotacji dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne
w wysokości 9.221.466,90 zł tj. 98,44% wydatków planowanych, zgodnie
z załącznikiem nr 8/4,
- wykupów udziałów w spółkach w wysokości 4.254.050,00 zł tj. 100,00%
wydatków planowanych, z tego:
•
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu w kwocie 200.000 zł,
•
w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w kwocie 4.054.050 zł,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 579.000,00 zł tj. 65,72% wydatków planowanych, z tego:
•
dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wykonanie ocieplenia i elewacji
budynku przy ul. Narutowicza 6 w kwocie 65.000 zł tj. 100%
wydatków planowanych oraz na zakup instrumentów muzycznych
w kwocie 14.000 zł tj. 87,50% wydatków planowanych,
•
dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej zaplanowano dotację
wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na aulę wielofunkcyjną.
Środków nie przekazano do Szkoły, gdyŜ nie rozpoczęto budowy auli,
•
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na zakup sprzętu
medycznego w kwocie 500.000 zł tj. 100,00% wielkości planowanych.
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-

Ze środków dotacji zakupiono: mikroskop operacyjny do zabiegów
okulistycznych, bronchofiberoskop intubacyjny, aparat USG ALOKA
z osprzętem, bimer argonowy-diatermia ES-350 z modułem
argonowym, zestaw holterowski HolCARD z rejestratorem
i oprogramowaniem, pompy influzyjne PERFUSOR, kardiomonitory
LifeScope,
dotacji celowych w wysokości 401.690,30 zł tj. 80,34% na realizację
zadania pn.: „Budowa odcinka ścieŜki pieszo-rowerowej na długości
730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Leszno”. Ww. środki
przekazano jako dotację celową realizowaną na postawie porozumień
dot. odcinka w granicach miasta (kwota 254.654,30 zł) oraz jako pomoc
finansową na odcinek poza granicami miasta (kwota 147.036,00 zł).

Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny”
1. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi
dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk”
Wykonanie rzeczowe Projektu 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” w ramach realizacji Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035.
REALIZACJA KONTRAKTÓW
Kontrakt
nr
I
–
„Wybór
Nr 2004/PL/16/C/PE/035”

InŜyniera

dla

Grupy

Projektów

Nazwa Wykonawcy: Komplet Incest S.J. Tomasz Granops, ElŜbieta PraŜanowskaNieboj z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
• data podpisania umowy: 24.07.2007 r.,
• zaawansowanie Kontraktu nr I na dzień 31.12.2009 r. ok. 60% - nadzór
nad Kontraktami na roboty nr III oraz działania informacyjno-promocyjne.

Kontrakt nr III „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów”
Nazwa Wykonawcy: Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o.o.
z siedzibą w Świdnicy
• data podpisania kontraktu: 04.01.2008 r.,
• zaawansowanie Kontraktu nr III na dzień 31.12.2009 r. - 85% - realizacja robót
budowlanych związanych z rekultywacją 13 składowisk odpadów, w tym na 11
składowiskach odpadów roboty zostały zakończone.

PORÓWNANIE
AKTUALNYM

PLANU

REALIZACJI

KONTRAKTÓW

ZE

STANEM

Plan wynikający z poprzedniej informacji rocznej dla wszystkich ww.
Kontraktów został zrealizowany. Wyjątek stanowi Kontrakt III „Zamknięcie
i rekultywacja składowisk
odpadów”,
gdzie
planowana wartość
finansowania uległa zmianie. Płatności miesiąca listopada 2009 roku
w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Miasta, a nie jak
planowano ze środków Funduszu Spójności i środków Miasta. Zmiana
ta wyniknęła z fakturowania robót rekultywacyjnych na składowisku
w Rawiczu oraz składowisku w Wydawach gmina Poniec. Są to
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składowiska, których powierzchnie rekultywacyjne uległy zmianie
w stosunku do danych powierzchni zawartych w Decyzji Komisji
Europejskiej. Zmiany tych powierzchni ujęto we wniosku modyfikacyjnym,
który został zarejestrowany 19 października 2009 roku, ale do tej pory nie
jest jeszcze zaakceptowany. Do czasu zatwierdzenia zmian przez Komisję
Europejską, płatności bezpośrednio związane ze zmianami zawartymi
we wniosku muszą być finansowane ze środków własnych.
Wykonanie finansowe Projektu 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” w ramach realizacji Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035.
W 2009 roku na Projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” została wydatkowana kwota 19.608.446,26 zł, z tego:
− wydatki inwestycyjne (sfinansowanie Kontraktu I) w wysokości
340.720,99 zł,
− wydatki inwestycyjne (sfinansowanie Kontraktu III) w wysokości
5.849.312,00 zł,
− wydatki inwestycyjne (sfinansowanie z Funduszu Spójności)
w wysokości 1.316.678,66 zł,
− wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w JRP w wysokości
94.735,60 zł,
− koszty obsługi JRP oraz koszty bankowe w wysokości 42.850,34 zł,
− koszty utylizacji i transportu odcieku – działania zaradcze
w wysokości 189.312,05 zł,
− wydatki niewygasające w kwocie 11.774.836,62 zł.
Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 29 maja 2006 roku Gminy
zobowiązały się do wpłat na rachunek bankowy Miasta dotacji celowej
na realizację inwestycji „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”.
Wpłaty na poczet zadania w 2009 roku wyniosły 3.717.762 zł.
Miasto Leszno dnia 19 września 2006 roku zawarło z Miejskim Zakładem
Oczyszczania Sp. z o.o.
umowę o współfinansowanie inwestycji
pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”
realizowanego w ramach Grupy Projektów „Gospodarka odpadami
i osadami
ściekowymi
w Lesznie
i subregionie
leszczyńskim
środków
pomocowych
nr 2004/PL/16/C/PE/035”
z wykorzystaniem
z Funduszu Spójności. Zgodnie z umową Miasto Leszno tytułem kosztów
zadania dokonało w 2009 roku na rachunek Spółki wpłaty na objęcie
udziałów w wysokości 4.054.050 zł.

2. Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 144.000 zł (środki własne). W 2009 roku w ramach
realizacji zadania nie dokonano wydatków.
Przebudowa drogi krajowej nr 5 obejmuje swym zakresem przebudowę
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Al. Konstytucji 3-go Maja na łącznej
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długości 4,8 km tj. od skrzyŜowania z ul. Fabryczną do południowej granicy
miasta. W ramach robót planuje się przede wszystkim wykonanie wymiany
i wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę ronda
na połączeniu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Al. Konstytucji 3-go
Maja, budowę brakujących odcinków ścieŜek rowerowych i oświetlenia
ulicznego, budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyŜowaniach DK5 z ulicami
Mickiewicza, 55-go Pułku Piechoty, Kiepury, Rejtana i Geodetów oraz
przebudowę w zakresie niezbędnym juŜ istniejących, wprowadzając
jednocześnie tzw. zieloną falę dla ruchu głównego. Ponadto planuje się
wybudowanie sygnalizacji wzbudzanych na przejściach dla pieszych
zlokalizowanych poza ww. skrzyŜowaniami, a takŜe wzdłuŜ całej trasy
wybudowanie linii światłowodowej wraz z monitoringiem dla prawidłowego
sterowania, zarządzania i nadzorowania ruchem.
Miasto Leszno złoŜyło wniosek o współfinansowanie tej inwestycji
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Wniosek znalazł się na liście podstawowej
i przechodzi II etap oceny merytorycznej. W związku z powyŜszym
nie moŜna było rozpocząć realizacji tej inwestycji, gdyŜ nie uzyskano
dotychczas potwierdzenia jego ostatecznego zakwalifikowania. Z informacji
uzyskiwanych z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika,
Ŝe ostateczna decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta w miesiącu marcu
2010 roku.
Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj,
a zaplanowana w budŜecie początkowym kwota wydatków w wysokości
960.000 zł miała zabezpieczyć środki finansowe na wynagrodzenie
dla wykonawcy za sporządzenie projektu budowlanego. PoniewaŜ w 2009
roku nie mogło dojść do podpisania umowy pomiędzy Miastem Lesznem
a Centrum Unijnych Projektów Transportowych na współfinansowanie
inwestycji ze środków Unii Europejskiej nie moŜna było przystąpić do jej
realizacji, a zatem i zakładana w planie początkowym dotacja nie mogła być
pozyskana.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z
Uchwałą nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009
roku postanowiono przeznaczyć na ww. inwestycję w 2009 roku kwotę
200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy skrzyŜowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej
i Portugalskiej wraz z poszerzeniem ulicy Unii Europejskiej o dodatkowy pas
ruchu celem poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez
wprowadzenie azyli. Ulice Estkowskiego i Unii Europejskiej połoŜone są
w ciągu drogi krajowej nr 12. Realizacja tej przebudowy mieści się w ramach
Działania 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych
poza siecią T-ENT Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
i w chwili obecnej oczekuje się na ogłoszenie przez Centrum Unijnych
Projektów Transportowych naboru wniosków na konkursu w tym działaniu.
Wysokość dofinansowania moŜe wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych,
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a koszt przedsięwzięcia wyceniono na 6,0 mln zł. Na realizację zadania
wydatkowano środki w wysokości 180.334,21 zł.
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
Plan wydatków na realizację ww. zadnia po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 69.648 zł. W 2009 roku na realizację zadania
wydatkowano kwotę 68.738,54 zł.
Dnia 9 września 2009 roku Prezydent Miasta Leszna podpisał umowę
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr UDA-RPWP.02.02.01-30005/08-00 o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizacji inwestycji
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta
Leszna. W ramach tej inwestycji zostaną przebudowane ulice OkręŜna,
Leśna, 1-go Maja, Rynek Zaborowski – strona wschodnia i Górowska wraz
z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i budową ciągów pieszorowerowych. Początkowo planowano realizację tej inwestycji w latach 20092011, jednak podpisanie umowy w miesiącu wrześniu 2009 roku
spowodowało przesunięcie rozpoczęcia na 2010 rok przy zachowaniu
terminu zakończenia na 2011 rok.
W IV kwartale 2009 roku zostały ogłoszone postępowania przetargowe
na wykonanie ww. przebudowy oraz na InŜyniera Kontraktu dla tego
zadania. Początek rzeczowej realizacja projektu planowany jest w I kwartale
2010 roku.
Wydatki poniesione w 2009 roku w wysokości 68.738,54 zł dotyczą
wykonania podziałów geodezyjnych związanych z regulacją pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr 323, wykonania korekty projektu
budowlano wykonawczego oraz wydatków związanych z promocją projektu
polegającą na zakupie i montaŜu tablic informacyjnych.
5. Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 200.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki
na kwotę 174.526, 12 zł. PowyŜsza kwota zabezpieczała środki finansowe
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W oparciu o tą
dokumentację Prezydent złoŜył w miesiącu wrześniu 2009 roku do
Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji tej
inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2010. Wniosek ten znalazł się na liście zadań zakwalifikowanych
i uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, które
wynoszą 5.840.000 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.
6. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni
gruntowej
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 9.695.366 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
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3.607.193,33 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 828.800 zł. W 2009
roku w ramach budowy nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej
wybudowano nowe nawierzchnie na 6 ulicach o łącznej długości 2.399 mb.
Składają się na to następujące zadania:
• ul. Ochocza – budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego
o długości 210 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
na powierzchni 2048 m². Wykonawcą robót, wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.
z siedzibą w Lesznie. Prace zostały odebrane i przekazane
do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia 29 maja 2009
roku. Przed realizacją tej inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. własnymi siłami dokonało
przebudowy sieci wodociągowej,
• ul. Działkowa - budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego na odcinku
od posesji nr 24 do ul. Pszenicznej o długości 241 mb, nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej na powierzchni 2219 m². Wykonawcą robót,
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe TWARDY Anna i Gabryjel Twardy – Spółka Jawna
z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza. Prace zostały odebrane i przekazane
do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia 6 października
2009 roku,
• ul. Olszewskiego - budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo –
jezdnego o długości 654 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
na powierzchni 6218 m². Inwestycja ta obejmowała równieŜ budowę
nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ul. Lutosławskiego
na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Szymanowskiego o długości 121
mb i powierzchni 1103 m², a takŜe przebudowę na zlecenie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sieci
wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej. Wykonawcą robót, wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Prace
zostały odebrane i przekazane do uŜytkowania protokołem odbioru
końcowego z dnia 3 lipca 2009 roku,
• ul. Sosnowa - budowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc
postojowych na odcinku od mini-ronda przy ul. Spacerowej od strony
północnej do skrzyŜowania z ulica Spacerową od strony południowej
na łącznej długości 875 mb. Inwestycja była realizowana w trzech
niezaleŜnych odcinkach. Odcinek pierwszy o długości 258 mb od minironda do ul. Wiewiórkowej, realizowany był przez Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe TWARDY Anna i Gabryjel Twardy – Spółka Jawna
z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza. Odcinek drugi o długości 501 mb
od ul. Wiewiórkowej do ul. Jaworowej realizowany był przez EFEKT
GROUP Malepszy Sp. z o.o. . Odcinek trzeci o długości 116 mb od minironda do skrzyŜowania z ul. Spacerową po stronie południowej
realizowany był przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych
„ADAM” Sp. z o.o. Wszyscy ww. wykonawcy byli wybierani w drodze
przetargów nieograniczonych. Na całej długości ulicy nawierzchnie jezdni
i chodników wykonane są z kostki brukowej betonowej, a miejsca
postojowe z płyt MEBA. Ponadto na trzecim odcinku na skrzyŜowaniu
ulicy Sosnowej z ulicą Jaworową wybudowano mini rondo. Prace zostały
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odebrane i przekazane do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego
z dnia 10 listopada 2009 roku dla odcinka pierwszego, z dnia 10
listopada 2009 roku dla odcinka drugiego i z dnia 2 września 2009 roku
dla odcinka trzeciego. Przed realizacją tej inwestycji Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. własnymi siłami
dokonało przebudowy sieci wodociągowej,
• ul. Jana Kazimierza - budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo –
jezdnego na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Ks. Kordeckiego i z wydzieloną
jezdnią i chodnikami na odcinku od ul. Ks. Kordeckiego do ul. Kmicica.
Łączna długość obu odcinków wynosi 298 mb, a nawierzchnia jezdni,
chodników i ciągu pieszo-jezdnego wykonana jest z kostki brukowej
betonowej. Ponadto przebudowie podlegała jeszcze, na zlecenie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., sieć
wodociągowa i kanalizacja ogólnospławna. Wykonawcą robót, wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego, była Firma Usługowo Handlowa
Jacek Malepszy
z siedzibą w Lesznie. Prace zostały odebrane
i przekazane do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia
31 lipca 2009 roku.
Ponadto, w drodze przetargów nieograniczonych, wybrano wykonawców
i rozpoczęto realizację następujących zadań, których zakończenie nastąpi
w 2010 roku:
• ul. Szczepanowskiego – budowa nawierzchni w sięgaczu do posesji nr
5-15 jako ciągu pieszo – jezdnego o długości 74 mb, nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej na powierzchni 663 m². Wykonawcą robót,
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo
Dróg i Ulic Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Prace zostały rozpoczęte
22 listopada 2009 roku, a ich zakończenie z uwagi na warunki zimowe
planuje się do dnia 30 kwietnia 2010 roku,
• ul. Gronowska – budowa chodnika po północnej stronie na odcinku
od skrzyŜowania z ul. Myśliwską do skrzyŜowania z ulicą Sadową.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest
Przedsiębiorstwo PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
Prace zostały rozpoczęte 1 grudnia 2009 roku, a ich zakończenie
z uwagi na warunki zimowe planuje się do dnia 30 kwietnia 2010 roku,
• ul. Śniadeckich – budowa nawierzchni ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego
o długości 487 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
na powierzchni 4.424 m². Wykonawcą robót , wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo PTSH PRA-MAS
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Rozpoczęcie prac przewiduje się
po okresie zimowym a ich zakończenie po 100 dniach kalendarzowych
od rozpoczęcia. Jednocześnie, na koszt Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostanie przebudowana sieć
wodociągowa.
7. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił
1.800.000 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 604.857,46 zł
oraz ustalono wydatki niewygasajace w kwocie 660.800 zł. Łącznie wydatki
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wyniosły 1.265.657,46 zł. W 2009 roku w ramach przebudowy ulic
o nawierzchni utwardzonej przebudowano ulicę Zwycięstwa, przebudowując
w niej istniejące nawierzchnie jezdni i chodników i budując wydzielone
miejsca parkingowe. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Prace rozpoczęły się 8 maja 2009 roku,
a zakończyły 31 lipca 2009 roku. Inwestycje odebrano protokołem odbioru
końcowego i przekazano do eksploatacji dnia 10 sierpnia 2009 roku.
Jednocześnie w ramach tej inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonało przebudowy swojej sieci
wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej a Spółka Gazownicza swojej
sieci gazociągowej.
Ponadto dokonano wyboru, w drodze przetargu nieograniczonego,
wykonawcy przebudowy ulicy Generała Władysława Sikorskiego.
Obejmować ona będzie takŜe wymianę starych nawierzchni jezdni
i chodników na nowe oraz budowę wydzielonych miejsc parkingowych.
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznie, a termin ich wykonania wyznaczono na 100 dni kalendarzowych
od przekazania placu budowy, które nastąpi po okresie zimowym. RównieŜ
ta inwestycja skoordynowana jest z jednoczesną wymianą sieci
wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej i sieci gazociągowej przez
właścicieli tych urządzeń.
W 2009 roku zlecono równieŜ, w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKP
Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, w trybie przetargu
nieograniczonego opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę
ulicy Dworcowej wraz z placem przed Dworcem PKP. Wykonawcą tej
dokumentacji jest Biuro Projektowe M&R Mieloch Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu , a jej wartość wyniesie 181.780 zł. Z kwoty tej na Urząd Miasta
przypada 51%, a na PKP Odział Dworce Kolejowe 49%. Dokumentacja
ma być opracowana 31 marca 2010 roku.
Ustalone wydatki niewygasajace z końcem 2009 roku w wysokości
660.800 zł dotyczą zabezpieczenia środków finansowych związanych
z przebudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego i opracowaniem
dokumentacji na przebudowę ul. Dworcowej.
8. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.
w Lesznie
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 454.600 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 269.391,57 zł,
w tym wydatki niewygasające w kwocie 104.400 zł. W 2009 roku nie
przystąpiono do budowy uzbrojenia w infrastrukturę techniczną Strefy
Inwestycyjnej I.D.E.A. Prezydent Miasta złoŜył natomiast w tym zakresie
dwa niezaleŜne wnioski o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii
Europejskiej.
Pierwszy
dotyczył
działania
1.7.
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego – „Przygotowanie terenów
inwestycyjnych” budowy uzbrojenia terenów przemysłowych strefy I.D.E.A.
Z uwagi na fakt, iŜ koszty kwalifikowane zadania nie mogły przekroczyć
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kwoty 1 mln euro przy nie uwzględnianiu luki finansowej, do realizacji
wytypowano odcinek ul. Usługowej od km 0+530,00 do km 0+870,00
tj. odcinek umoŜliwiający dostęp komunikacyjny do obszaru Strefy będącego
Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz budowy
połączenia drogowego warz z chodnikiem i ścieŜką rowerową zakres prac
przewiduje wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego.
Drugi wniosek dotyczył natomiast Działania 2.2. „Poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie
w miasta na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w
granicach administracyjnych miast powyŜej 50 tys. mieszkańców
na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 na budowę ulicy Geodetów, jako
kontynuację budowy połączenia poprzez tą ulicę i ulicę Usługową Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5) z ul. OkręŜną i Leśną. Ulice Geodetów
i Usługowa przebiegają w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Zakres prac
do wykonania to budowa na odcinku 900 mb nowej nawierzchni jezdni wraz
z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i kanalizacją
deszczową.
Oba te wnioski zakończyły się pozytywnie i znalazły się na liście
podstawowej z dofinansowaniem.
Wydatkowana w 2009 roku kwota dotyczy uregulowania naleŜności
za wydzielenie z projektu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. części dotyczącej
ul. Usługowej i części dotyczącej ulicy Geodetów, wraz z opracowaniem
studiów wykonalności oraz niezbędnych podziałów gruntów.
9. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie
Uchwałą nr XXXVIII/449/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia
2009 r. wprowadzono ww. zadanie inwestycyjne przeznaczając na jego
realizację w 2009 roku kwotę 89.000 zł. PowyŜsza kwota zabezpieczała
środki finansowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
ze studium wykonalności. W oparciu o tą dokumentację Prezydent złoŜył
w miesiącu styczniu 2010 roku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego
wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.4 Wsparcie
przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategią innowacji. W wyniku
jej realizacji powstać mają dwa budynki. Jeden biurowy dwukondygnacyjny
o powierzchni uŜytkowej 897,0 m² i drugi magazynowo-produkcyjny
o powierzchni uŜytkowej 1211,0 m². Budynki te połączone są ze sobą
wspólnym holem – łącznikiem. Koszt inwestycji szacuje się na 13.000.000 zł
a moŜliwe do uzyskania dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych.
Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości ma za zadania stworzyć jak
najlepsze warunki rozwoju dla firm rozpoczynających swoją działalność
gospodarczą lub juŜ ją prowadzących. Inkubatory to pomieszczenia pod
wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez okres
pobytu w inkubatorze korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu,
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pomocy i usług obniŜających koszty prowadzenia firmy oraz pomocy
szkoleniowej i doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
Inwestycją zarządzać będzie powołane do tego celu Leszczyńskie Centrum
Biznesu Sp. z o.o.
10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 1.060.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
1.059.938,99 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 208.500 zł. W 2009
W roku 2009 w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonano
następujące zadania:
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Działkowej,
Jęczmiennej, Siewnej
W miesiącach maj – lipiec wybudowano sieć kanalizacji deszczowej
w ulicach Działkowej, Jęczmiennej i Siewnej. Zadanie obejmowało
budowę kanałów deszczowych w zakresie średnic DN 250 - 800mm
o łącznej długości 805,5 mb. Budowa przedmiotowej kanalizacji
deszczowej umoŜliwiła budowę nawierzchni drogowej w ul. Działkowej.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było
Przedsiębiorstwo PRA-MAS Sp. z o.o. Zadanie odebrano i przekazano
do uŜytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia 5 sierpnia 2009
roku,
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Luksemburskiej,
Greckiej, Cypryjskiej
W miesiącach sierpień – listopad wybudowano sieć kanalizacji
deszczowej w ulicach Luksemburskiej, Greckiej i Cypryjskiej. Zadanie
obejmowało budowę kanałów deszczowych w zakresie średnic DN 250 500mm o łącznej długości 909,5 mb. Budowa przedmiotowej kanalizacji
deszczowej umoŜliwiła budowę nawierzchni drogowej w ul. Cypryjskiej.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
było Przedsiębiorstwo PRA-MAS Sp. z o.o. Zadanie odebrano
i przekazano do uŜytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia
1 grudnia 2009 roku,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaremy Wiśniowieckiego
W miesiącach marzec – maj 2009 roku, bezpośrednio przed budową
nawierzchni drogowej wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy
Jaremy Wiśniowieckiego. Zakres zadania obejmował budowę kanałów
deszczowych o średnicy DN 250mm o łącznej długości 193,15 mb.
Budowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej umoŜliwiła budowę
nawierzchni drogowej
w tej ulicy. Wykonawcą robót, wybranym
w drodze
przetargu
nieograniczonego,
było
Przedsiębiorstwo
Inwestycyjno – Projektowe "STANDARD" Sp. z o.o. Zadanie odebrano
i przekazano do uŜytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia
12 czerwca 2009 roku,
• przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Kazimierza
W miesiącach maj – lipiec 2009 roku, bezpośrednio przed budową
nawierzchni drogowej, wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji
deszczowej w ulicy Jana Kazimierza na odcinku od ul. Kmicica
do ul. Jagiełły. Zakres zadania obejmował budowę i przebudowę
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kanałów deszczowych o średnicy DN 315 mm o długości 114 mb.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
była Firma Usługowo Handlowa Jacek Malepszy. Zadanie odebrano
i przekazano do uŜytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia
31 lipca 2009 roku.
Ponadto rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na budowę w 2010
roku po okresie zimowym kanalizacji deszczowych w następujących
ulicach:
• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witolda
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witolda powiązana jest z budową
w ramach KIG nawierzchni drogowej w tej ulicy. Zakres rzeczowy
obejmuje wybudowanie kanału deszczowego o średnicy DN 250 mm
na długości 178 mb. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy Spółka Jawna
z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza, a ich wartość wynosi 48.659,93 zł,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców ZbaraŜa
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Obrońców ZbaraŜa powiązana
jest z budową w ramach KIG nawierzchni drogowej w tej ulicy. Zakres
rzeczowy obejmuje wybudowanie kanału deszczowego o średnicy DN
250 mm na długości 193 mb. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy Spółka Jawna
z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza, a ich wartość wynosi 56.545,95 zł.
Roboty zostały rozpoczęte w 2009 roku a ich zakończenie nastąpi
w II kwartale 2010 roku,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Śniadeckich
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Śniadeckich powiązana jest
z budową nawierzchni drogowej w tej ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje
wybudowanie kanału deszczowego o średnicy DN 315 mm na długości
114 mb i DN 200 mm na długości 91 mb. Wykonawcą robót, wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego, będzie Przedsiębiorstwo PTSH
PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, a ich wartość wynosi
99.526,62 zł. Roboty zostaną wykonane w II kwartale 2010 roku
po okresie zimowym.
11. Budowa miejskich ścieŜek rowerowych
Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
500.000 zł. Wydatkowano kwotę 243.736,83 zł. W ramach budowy miejskich
ścieŜek rowerowych w 2009 roku zaprojektowano i wybudowano odcinek
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Spółdzielczej o długości 660 mb tj. od ul. Styki
do ul. Wilkowickiej. Wykonawcą robót budowlanych, wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego, była firma PPHU Ogólnobudowlane
WILERBUD z siedzibą w Kąkolewie. Prace zostały odebrane i przekazane
do uŜytkowania protokółem odbioru końcowego z dnia 9 grudnia 2009 roku.
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12. Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Orlik 2012”
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 1.115.270 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 937.180,78 zł.
W ramach budowy kompleksu sportowego o nazwie „Moje Boisko – Orlik
2012” wybudowano przy II Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 4
przy ul. Bolesława Prusa boisko do piłki noŜnej o wymiarach 30x62
ze sztuczna nawierzchnią trawiastą oraz wielofunkcyjne boisko do piłki
koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 19x32 o sztucznej
nawierzchni poliuretanowej. Ponadto boiska te są wyposaŜone
w ogrodzenie i oświetlenie. Wykonawcą robót, wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm PANPRO SPORT
Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna i TERENY ZIELONE –
USŁUGI Marek Przybylski. Inwestycja była realizowana w okresie
od 19 sierpnia 2009 roku do 15 października 2009 roku i odebrana oraz
oddana do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia
23 października 2009 roku. Przedmiotowa inwestycja była dofinansowana
ze środków budŜetu państwa w wysokości 306.000 zł oraz ze środków
budŜetu samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości
309.269,66 zł. Zmniejszenie dotacji w trakcie roku wynikało z mniejszych
kosztów inwestycji od zakładanych.
13. Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo
-sportową
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 5.000.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
4.999.940,57 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.268.500 zł.
W I etapie tej inwestycji, realizowanym w okresie od 1 sierpnia 2008 roku
do 29 lipca 2009 roku wybudowano halę widowiskowo sportową. Obiekt
składa się z hali głównej oraz części mieszczącej salę gimnastyki
korekcyjnej, siłownię, pomieszczenia szatniowo-sanitarne, pomieszczenia
pomocnicze i obsługi technicznej. Kubatura budynku wynosi 15.521 m³
a powierzchnia uŜytkowa 1.986 m². Płyta sportowa hali jest o wymiarach
23,5 m x 44,5 m - wyznaczono na niej trzy boiska w układzie poprzecznym
(koszykówka i siatkówka) oraz w układzie podłuŜnym boisko do piłki ręcznej,
tenisa ziemnego, siatkówki i koszykówki. Hala sportowa posiada widownię
na 204 miejsca. Koszt budowy hali widowiskowo – sportowej wyniósł
6.477.563,17 zł. Odbiór końcowy dokonano 6 sierpnia 2009 roku,
a pozwolenie na uŜytkowanie uzyskano 17 sierpnia 2009 roku. Wykonawcą
I etapu inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonym, było
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna
Tadeusz i Artur Michalski z siedzibą w Lesznie.
W II etapie tej inwestycji rozpoczęto budowę nowego budynku Gimnazjum.
Roboty rozpoczęły się 28 maja 2009 roku a termin ich zakończenia
zaplanowano na 30 sierpnia 2010 roku. Wykonawcą robót w II etapie,
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum
MICHALSKI z siedzibą w Lesznie. Wartość robót budowlanych w II etapie
wynosi 5.241.644,81 zł brutto, natomiast szacuje się, Ŝe całkowity koszt tej
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inwestycji nie powinien przekroczyć 5.500.000 zł, z czego kwota
2.500.000 zł zapisana była w budŜecie miasta na 2009 rok (zwiększenie
wydatków w ciągu roku) a na kwotę 3.000.000 zł Rada Miejska Leszna
postanowiła Uchwałą nr XXXII/376/2009 z dnia 28.04.2009 roku zaciągnąć
zobowiązanie finansowe na 2010 rok.
Nowy budynek Gimnazjum będzie posiadał 12 izb lekcyjnych, salę
komputerową, bibliotekę, dwa pokoje nauczycielskie, pomieszczenia dla
pedagoga, higienistki, sanitarne i socjalne oraz administracyjno-biurowe.
Łączna powierzchnia uŜytkowa wyniesie 2.298 m². Budynek ten będzie
połączony z halą widowiskowo-sportową drzwiami osadzonymi we wspólnej
ścianie oddzielającej ciągi komunikacyjne szkoły od holu hali sportowej.
Wykonywane obecnie prace przebiegają zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
Poniesione wydatki w 2009 roku dotyczą przede wszystkim zapłaty
naleŜności za roboty budowlane i nadzory związane z budową hali
widowiskowo – sportowej. Niewykorzystane natomiast środki finansowe
w wysokości 2.268.559,43 zł były zabezpieczone w budŜecie miasta na
zapłatę naleŜności za roboty związane z budową nowego budynku
Gimnazjum i przeszły w kwocie 2.268.500 zł jako środki niewygasające.
14. Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo
-Budowlanych
Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo –
Budowlanych, to inwestycja realizowana w okresie od 23 października 2008
roku do 22 lipca 2009 roku. W ramach tej inwestycji wybudowano budynek
jednokondygnacyjny o powierzchni 556,87 m² z pięcioma salami do zajęć
praktycznych oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i sanitarnym. Obiekt
ten umoŜliwia uczniom klas budowlanych nabywanie praktycznych
umiejętności w zakresie prac malarskich, instalacyjnych, ciesielskich,
dekarskich betoniarskich i zbrojarskich. Koszt całkowity inwestycji wyniósł
1.292.484,93 zł z czego kwota 1.000.000 zł zapisana była w budŜecie
na 2008 roku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z siedzibą
w Lesznie. Obiekt odebrano protokółem odbioru końcowego z dnia 30 lipca
2009 roku, a pozwolenie na uŜytkowanie uzyskano dnia 12 sierpnia 2009
roku.
15. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 150.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 123.726,04 zł,
w tym wydatki niewygasające w kwocie 120.220 zł. W ramach tej inwestycji
w 2009 roku rozbudowano miejski system monitoringu o kolejne 4 kamery,
które zamontowano na rondzie GRZYBOWO oraz 1 kamerę na rondzie
GRONOWO. Ponadto centrum nadzoru, które zlokalizowane jest
w Komendzie Miejskiej Policji doposaŜono o konwentery światłowodowe,
monitor i rejestrator obrazu.
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Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była
Spółka Cywilna „SYS-TEL” Ewa Gawełek, Alicja Krakowiak z siedzibą
w Śremie. Inwestycja była realizowana w okresie od 20 listopada 2009
roku do 18 grudnia 2009 roku i odebrana protokółem odbioru końcowego
z dnia 28 grudnia 2009 roku.
16. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego
W budŜecie na realizację ww. zadnia zaplanowano środki finansowe
w wysokości 200.000 zł. Dokonano wydatków na kwotę 184.513,94 zł.
W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano w 2009 roku nowe
oświetlenie uliczne na następujących ulicach:
• ul. Cicha – na odcinku 90 mb od strony ul. Narutowicza zamontowano
3 nowe lampy oświetleniowe typu SGS101/70. Protokół odbioru
końcowego instalacji spisano dnia 17 lipca 2009 roku. Wybudowane
oświetlenie przekazane zostanie na własność ENEA S.A.,
• ul. Zwycięstwa – w związku z przebudową ulicy przebudowano istniejące
oświetlenie w wyniku czego zamontowano 6 nowych lamp typu
SGS101/70. Protokół odbioru końcowego spisano dnia 27 lipca 2009
roku. Wybudowane oświetlenie stanowi własność Miasta,
• ul. Generała Dowbora Muśnickiego – w związku z przebudową ulicy
przebudowano istniejące oświetlenie w wyniku czego zamontowano
4 nowe lampy typu SGS101/70. Protokół odbioru końcowego spisano
dnia 27 lipca 2009 roku. Wybudowane oświetlenie stanowi własność
Miasta,
• ul. Ochocza – w związku z przebudową ulicy na odcinku
od ul. Szybowników do ul. Łanowej przebudowano istniejące oświetlenie
w wyniku czego zamontowano 3 nowe lampy typu SGS101/70. Protokół
odbioru końcowego spisano dnia 10 lipca 2009 roku. Wybudowane
oświetlenie przekazane zostanie na własność ENEA S.A.,
• ul. Ks. Maksymiliana Kolbego – wybudowano nowe oświetlenie
na odcinku około 300 mb montując 10 lamp typu JET1/70. Protokół
odbioru końcowego spisano dnia 7 grudnia 2009 roku. Wybudowane
oświetlenie stanowi własność Miasta,
• ul. Francuska – zamontowano brakujące dwie nowe lampy typu
SGS101/70. Prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót
z dnia 30.09.2009 roku.
Wykonawcą ww. zadań, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
była firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą
w Lesznie.
17. Termomodernizacja obiektów oświatowych
W ramach tej inwestycji planowano wykonanie w 2009 roku
termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2,
Zespołu Szkół Technicznych, Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 11.
Prezydent Miasta stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. Infrastruktura
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energetyczna przyjazna środowisku – Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. PoniewaŜ do dnia 30 grudnia 2009 roku
nie ogłoszono listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
nie przystąpiono do realizacji inwestycji i nie uzyskano dotacji.
18. Budowa lokali socjalnych
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 1.791.488 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
1.097.041,30 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 10.300 zł. W 2009
W ramach budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w 2009
roku wybudowano kolejny budynek z 12 mieszkaniami o statusie lokali
socjalnych przy ul. Łowieckiej 103. Łączna powierzchnia uŜytkowa mieszkań
wynosi 444,12 m², co daje średnią na jedno mieszkanie 37 m². Zadanie było
współfinansowane ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych. Obok budynku przy ul. Racławickiej 20 i budynku
przy ul. Gronowskiej 101a jest to kolejna juŜ trzecia inwestycja realizowana
przy wsparciu finansowym z ww. Funduszu Dopłat.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było
Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Hryniszak z siedzibą
w Lesznie. Inwestycja była realizowana w okresie od 31 marca 2009 roku
do 31 października 2009 roku i odebrana protokołem odbioru końcowego
z dnia 9 listopada 2009 roku. Pozwolenie na uŜytkowanie zostało wydane
23 listopada 2009 roku.
Ustalone wydatki niewygasające w kwocie 10.300 zł dotyczą
zabezpieczenia środków na zapłatę drugiej raty opłaty przyłączeniowej
dla ENEA S.A.
19. Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. B. Chrobrego
Prezydent Miasta czyni starania aby na przebudowę budynku głównego
Miejskiej Biblioteki Publicznej pozyskać dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wniosek Miasta jest na liście rezerwowej. Zakładano, Ŝe jeŜeli w ciągu roku
budŜetowego wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania,
to zaplanowana kwota 700.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie
pełnej dokumentacji budowlanej. Niestety wniosek Miasta jest nadal
na liście rezerwowej i w związku z tym nie przystąpiono do zlecenia
opracowania dokumentacji budowlanej.
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20.

Rozbudowa cmentarza komunalnego
z infrastrukturą towarzyszącą

przy

ul.

Osieckiej

wraz

Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 500.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 499.999,36 zł,
w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.843 zł. W 2009 W ramach tej
inwestycji wybudowano przy cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej
budynek jednokondygnacyjny pokryty dachem płaskim, jednospadowym.
W budynku tym zlokalizowano pięć pawilonów handlowych o powierzchni
uŜytkowej 20 m², wyposaŜonych w salę sprzedaŜy i pomieszczenie
sanitarno-socjalne.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznie. Inwestycja była realizowana w okresie od 27 sierpnia 2009 roku
do 30 listopada 2009 roku i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia
10 grudnia 2009 roku. Pozwolenie na uŜytkowanie zostało wydane
5 stycznia 2010 roku.
Wydatki niewygasjące z końcem 2009 roku w kwocie 1.843 zł dotyczą
zabezpieczenia płatności za drugą ratę opłaty przyłączeniowej dla
ENEA S.A.

Załącznik nr 8/2 „Inwestycje jednoroczne”
1. Przebudowa i modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta przy
ul. Wałowej 5
Na realizację zadania ww. zadania zaplanowano środki finansowe
w wysokości 485.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 359.150,36 zł
tj. 74,05% wydatków planowanych. Wykonawcą robót budowlanych była
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma „Usługi Budowlane
i Transportowe W. Kalbarczyk” z Leszna, która przebudowała
i wyremontowała pomieszczenia biurowe oraz korytarz na I piętrze budynku.
Modernizacja obejmowała m. in. prace instalacyjne (c.o., elektryczne,
wentylacyjne), wymianę stolarki drzwiowej, posadzki, ściany wewnętrzne,
sufity. Ponadto firma SoftStar Telecom Michał Starkowski z Leszna dokonała
modernizacji sieci teleinforamatycznej, a firma DOMMAR PPHU z Dąbcza
dostarczyła i zamontowała meble (głównie w nowym pomieszczeniu
Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym odbywa się obsługa klientów
związana z działalnością gospodarczą).
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2. Klimatyzacja Urzędu Miasta
W budŜecie zaplanowano środki na realizację zadania w wysokości
250.000 zł, w 2009 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektowokosztorysową systemu klimatyzacji w kwocie 7.198 zł. Realizacja zadania
nastąpi w latach następnych.
3. Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Al. Jana
Pawła II 21
W budŜecie na realizację ww. zadania zaplanowano środki w wysokości
200.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości
125.934,20 zł. W ramach zadania wykonano modernizację instalacji
elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej wraz z wyniesieniem układu
pomiarowego na zewnątrz budynku. Prace wykonało wybrane w drodze
przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAT
M. Rzepecki z Garzyna. Ponadto przeprowadzono remont klatki schodowej
i korytarzy obejmujący schody, częściową wymianę (drzwi p.poŜ.)
i modernizację stolarki drzwiowej, posadzki, ściany wewnetrzne, sufity oraz
pomieszczenie portierni. Ww. roboty wykonały firmy: Firma „Piotrowski”
z Leszna (roboty stolarskie) oraz Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak,
Kazimierz Konieczny z Krzycka Wielkiego.
4. Budowa linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta z Biurem
Strefy Płatnego Parkowania i budynkami przy ul. Wałowej
i ul. Przemysłowej
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 250.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 230.577,12 zł.
W 2009 W ramach budowy linii światłowodowej połączono siedzibę Urzędu
Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 z siedzibami przy ul. Wałowej 10
(Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji, Wydział Gospodarki
Komunalnej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego) i ul. Przemysłowej 10
(Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Kultury Fizycznej oraz StraŜ Miejska),
a takŜe z Biurem Strefy Płatnego Parkowania i Biurem Projektów Unijnych
przy ul. Poniatowskiego 11. Łącznie wybudowano nową linię światłowodową
o długości 1100 mb. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego była OPTRANS Sp. z o.o. Inwestycja była realizowana
w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 27 listopada 2009 roku i odebrana
oraz oddana do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia
30 listopada 2009 roku.
5. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 dla
potrzeb Biura Projektów Unijnych
Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości
110.000 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 97.319,47 zł tj. 88,47% wielkości
planowanych. W ramach realizacji zadania wykonano adaptację
pomieszczeń obejmującą prace instalacyjne (c.o., elektryczne, logiczne,
alarmowe), wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, posadzki, ściany
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wewnętrzne, sufity oraz wyposaŜenie na potrzeby Biura Projektów Unijnych.
Całość prac adaptacyjnych, łącznie z dostawą mebli wykonała, wybrana
w drodze
przetargu
nieograniczonego,
Firma
Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny z Krzycka Wielkiego.
6. Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej
W budŜecie na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe
w wysokości 286.700 zł, z tego: środki własne w wysokości 120.000 zł oraz
dotacja z budŜetu państwa w wysokości 166.700 zł. W 2009 roku
zrealizowano wydatki na kwotę 286.694,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:
• kwotę 46.694 zł przeznaczono na opracowanie projektu inwestycyjnego
na budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KM PSP
w Lesznie.
Projekt
obejmuje
opracowanie
dokumentacji
na zagospodarowanie
działki
budowlano-wykonawczej,
zagospodarowanie wnętrza, wewnętrznej instalacji CO i wodnokanalizacyjnej, instalacji klimatyzacji, specyfikacji technicznego
wykonania,
• kwotę 53.513,43 na prace budowlane objęte przetargiem, wykonane
przez Firmę Kosowicz-Murek S.C Jerzy Kosowicz, Marcin Murek
Leszno. Prace polegały na wykonaniu prac modernizacyjnoremontowych pomieszczeń na II piętrze komendy. Zakres robót
obejmował: wykonanie ścian gipsowych, sufitów podwieszanych
z montaŜem nowego oświetlenia auli, sali narad i zaplecza,
• kwotę 186.486,57 na wykonanie przebudowy wnętrza przez Firmę
TOMPOL S.C Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz Leszno. Zakres
wykonywanych prac obejmował: kompleksowy remont korytarza
i łazienek, montaŜ sufitów i oświetlenia w sypialniach, wymiana
instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, gipsowanie
i malowanie ścian.
7. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w II Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. B. Prusa
Uchwałą nr XXXIII/383/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009
roku wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod ww. nazwą
z przeznaczeniem na ten cel kwoty 400.000 zł. Na realizację ww. zadania
wydatkowano środki finansowe w kwocie 365.541,38 zł.
Istniejące zaplecze szatniowo – sanitarne w budynku II Liceum
Ogólnokształcącego nie spełniało warunków określonych w wymogach
dla takiego zaplecza przy kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012”
konieczna była budowa nowego budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego
spełniającego wymogi tego programu. W ramach ww. inwestycji
wybudowano więc nowy budynek parterowy, przylegający do ściany
szczytowej budynku szkolnego o łącznej powierzchni uŜytkowej 74 m².
W budynku tym wydzielono pomieszczenie dla trenera, 2 szatnie,
2 umywalnie, WC i WC dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był
Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz z siedzibą w Górze.
Inwestycja była realizowana w okresie od 7 sierpnia 2009 roku
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do 26 października 2009 roku i odebrana oraz oddana do uŜytkowania
protokołem odbioru końcowego z dnia 27 października 2009 roku.
8.

Modernizacja pomieszczeń w Szkole
z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną

Podstawowej

nr

2

W budŜecie na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe
w wysokości 37.000 zł. Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano
środki w wysokości 35.732,74 zł tytułem realizacji umowy z dnia 11 maja
2009 roku zawartej z Firmą Ogólnobudowlaną Rafał Konieczny ul. Główna
71, 64-117 Krzycko Małe (kwota 34.943,24 zł) oraz nadzoru inwestorskiego
nad robotami remontowymi (kwota 789,50 zł).
Realizacja zadania obejmowała: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie
i tynkarskie, stolarkę okienną i drzwiową, roboty malarskie, posadzki,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
9. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń w Domu Seniora
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie
realizowane łącznie z zadaniem „klimatyzacja pomieszczeń Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie”. Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2009
roku w rozdz. 85203 wyniosły 115.000 zł.
10. Modernizacja łazienki z prysznicem w Środowiskowym Domu
Samopomocy
Na realizację zadnia zaplanowano i wydatkowano środki finansowe
w wysokości 6.400 zł. Modernizacją łazienki wykonało Przedsiębiorstwo
Budowlane „BUDWAL” Stefan Walczewski. Zadanie sfinansowane
ze środków budŜetu państwa.
11. Klimatyzacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
W 2009 roku w ramach zadań „klimatyzacja pomieszczeń w Domu Seniora”
oraz „klimatyzacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”
dokonano wydatków w wysokości 259.997,68 zł, z tego: kwota 115.000 zł
dotyczyła Domu Seniora i kwota 144.997,68 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie. Wykonawcą zadania została wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego firma „BOMAX” z Ostrowa Wlkp. W ramach
wydatkowanych środków poniesiono wydatki na: projekt klimatyzacji,
zmiany do projektu klimatyzacji, usługi kominiarskie, rozpatrzenie ofert,
wykonanie zasilania klimatyzatorów, nadzór oraz wykonanie klimatyzacji.
12. Komitety Inicjatyw Gospodarczych
Na realizacją zadania zaplanowano środki w wysokości 2.078.699 zł,
z czego wydatkowano kwotę 1.982.755,05 zł, w tym ustalając wydatki
niewygasjące w kwocie 1.059.700 zł. W ramach inwestycji realizowanych
przy wsparciu finansowym mieszkańców w 2009 roku wykonano
następujące zadania:
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•

•

•

•

•

budowa miejsc postojowych przy Hali Trapez
W ramach tej inwestycji wybudowano 37 nowych miejsc postojowych
o łącznej powierzchni 453,00 m² o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz 170,40 m2
chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Prace odebrano protokołem końcowego
odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dnia 26.03.2009 r.,
budowa oświetlenia w ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ciągu
pieszym pomiędzy ul. Francuską i Litewską
W ramach tej inwestycji wybudowano 17 nowych punktów świetlnych.
Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk
Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno. Prace odebrano
protokołem odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji
z dnia 30.09.2009 r.,
budowa oświetlenia w ul. śniwnej
W ramach tej inwestycji wybudowano 5 nowych punktów świetlnych.
Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk
Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno. Prace odebrano
protokołem końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji
z dnia 25.05.2009 r.,
budowa nawierzchni w ul. Cypryjskiej
W ramach tej inwestycji wybudowano 5300,00 m2 nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowopiaskowej oraz 742,00 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Transportowo- Spedycyjno- Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno. Prace
odebrano protokołem odbioru końcowego robót i przekazania
do eksploatacji z dnia 01.12.2009 r.,
budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Ludwika Solskiego
W ramach tej inwestycji wykonano 144,60 m sieci wodociągowej PCV
90mm. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod.Kan. Firma Gruszeczka, ul. Juranda 41, 64-100 Leszno. Prace odebrano
Protokołem odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji
z dnia 16.12.2009 r.

Ponadto rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na niŜej wymienione
zadania, które będą realizowane lub których realizacja zakończy się w 2010
roku:
• budowa nawierzchni w ul. Witolda
W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia jezdni
ul. Witolda z płyt drogowych sześciokątnych na długości 370 mb
od ul. Juranda w kierunku północnym. Ponadto wzdłuŜ tej ulicy zostanie
wybudowany jednostronny chodnik oraz parkingi o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego będzie Przedsiębiorstwo WielobranŜowe TWARDY
Anna i Gabriel Twardy Spółka Jawna z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza,
a ich wartość wynosi 438.927,45 zł. Roboty będą wykonane w II kwartale
2010 roku,
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•

budowa nawierzchni w ul. Obrońców ZbaraŜa
W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia
ul. Obrońców ZbaraŜa jako ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej
betonowej na długości 190 mb od ul. Juranda w kierunku północnym.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
będzie Przedsiębiorstwo WielobranŜowe TWARDY Anna i Gabriel
Twardy Spółka Jawna z siedzibą w Sierakowie k/Rawicza, a ich wartość
wynosi 262.125,93 zł. Roboty będą wykonane w II kwartale 2010 roku,
• budowa nawierzchni w ul. Luksemburskiej
W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia jezdni
w ul. Luksemburskiej z betonu asfaltowego
na długości 100 mb.
Ponadto zostanie wzdłuŜ tej ulicy wybudowany jednostronny chodnik
i miejsca postojowe. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego, jest Przedsiębiorstwo PTSH PRA-MAS Sp.z o.o.
z siedzibą w Lesznie, a ich wartość wynosi 239.028,62 zł. Roboty
rozpoczęto 25 listopada 2009 roku, a ich zakończenie nastąpi
w II kwartale 2010 roku po okresie zimowym,
• budowa oświetlenia w ul. Luksemburskiej
W ramach tej inwestycji , na odcinku ul. Luksemburskiej na którym
wybudowana zostanie nowa nawierzchnia, wybudowane zostanie
oświetlenie uliczne w postaci 6 słupów oświetleniowych z oprawami typu
JET-1/70. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego, będzie firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk
Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie, a ich wartość wynosi 28.605,07 zł.
Roboty zostaną wykonane w II kwartale 2010 roku po okresie zimowym,
• budowa zjazdu publicznego w Al. Konstytucji 3-go Maja
W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany zjazd publiczny
z Al. Konstytucji 3-go Maja na tereny przemysłowe zlokalizowane
pomiędzy Al. Konstytucji 3-go Maja a ulicą Dekana. Wykonawcą robót,
wybranym
w
drodze
przetargu
nieograniczonego,
będzie
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, a ich
wartość wynosi 64.457,297 zł. Roboty zostaną wykonane w II kwartale
2010 roku po okresie zimowym.
13. Budowa fontanny na Rynku
Uchwałą nr XXXII/372/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009
roku wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod ww. nazwą
z przeznaczeniem na ten cel kwoty 300.000 zł. Po opracowaniu koncepcji
zagospodarowania leszczyńskiego Rynku, pierwszym etapem jej realizacji
miała być budowa fontanny. PoniewaŜ koncepcja nie została jeszcze
ostatecznie przyjęta, nie mogło dojść do realizacji zamierzonej inwestycji.
14. Przebudowa pomnika „śołnierzom Garnizonu Leszczyńskiego”
Plan wydatków na realizację zadania wynosił po zmianach 500.000 zł,
z czego wydatkowano kwotę 499.705,51 zł tj. 99,94% wydatków
planowanych. W ramach przebudowy pomnika "śołnierzom Garnizonu
Leszczyńskiego” wykonano tynkowanie bloków kamiennych brył pomnika
tynkiem TRAWERTYN, oczyszczenie i konserwację elementów z brązu
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i masztów, wymianę nawierzchni dziedzińca na nawierzchnię z płyt
granitowych, wymianę nawierzchni chodnika – dojście do pomnika –
na nawierzchnię z kostki granitowej oraz wymianę instalacji oświetlenia
pomnika.
Wykonawcą
robót,
wybranym
w
drodze
przetargu
nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „Partner”
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Inwestycja była realizowana w okresie
od 15 czerwca 2009 roku do 27 sierpnia 2009 roku i odebrana oraz oddana
do uŜytkowania protokołem odbioru końcowego z dnia 28 sierpnia 2009
roku. Zakres przebudowy, rodzaj zastosowanych materiałów oraz
wykonywane prace budowlane były nadzorowane dodatkowo przez
współautora projektu pomnika, profesora zwyczajnego Józefa Petruka –
Prodziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu.

Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji
budŜetowej oraz jednostek budŜetowych dokonane w 2009 roku zakupy
inwestycyjne. W 2009 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę
2.442.788,24 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 80.640 zł tj. 66,17%
wydatków planowanych. Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie,
według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.

Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki
i zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji
na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budŜetowych.
W 2009 roku przekazano dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości
9.221.466,90 zł tj. 98,44% wielkości planowanych, z tego:
- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 587.583,08 zł
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań za zakup w 2007 roku
3 autobusów, zakup tablic elektronicznych dla 2 autobusów oraz zakup
serwera wraz z oprogramowaniem,
-

dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 69.906 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego,

-

dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 1.308.401,57 zł, z tego:
1.211.301,77 zł na realizację następujących inwestycji:
•
budowa placów zabaw i boiska,
•
modernizacja fontanny przy ul. Westerplatte,
•
ogrodzenie i modernizacja Mini ZOO – Park 1000-lecia,
oraz kwotę 97.099,80 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem,

-

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 7.255.576,25 zł,
z tego: 7.075.578,68 zł na realizację następujących inwestycji:
•
przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka,
•
budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie,
•
budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie w Zaborowie,
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wymiana ogrodzenia pływalni odkrytej – II etap,
modernizacja pomieszczenia w sali szermierczej,
•
modernizacja toru speedrowerowego na stadionie i zaplecza
socjalnego na stadionie,
•
budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” w Gronowie,
•
budowa linii kablowej zasilającej lodowisko i szafkę obsługi imprez
masowych na stadionie im. Alfreda Smoczyka,
oraz w kwocie 179.997,57 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
•
zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania i eksploatacji boisk,
•
zakup tablic do koszykówki do sali „ĆWICZNIA”.
•
•

Zakłady budŜetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków
na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2009 roku. Na dzień
31 grudnia 2009 roku zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji wynosi 361.763,12 zł. Kwota ta obejmuje:
−
zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 40.167,80 zł. Dotację
zwrócono na rachunek bankowy Miasta dnia 20 stycznia 2010 roku,
−
zwrot podatku VAT odliczonego od faktur na realizację inwestycji:
„Przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” w kwocie
102.807,32 zł, „Budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie
przy ul. Górowskiej 49” w kwocie 98.690 zł oraz „Budowa boiska
piłkarskiego „ORLIK 2012” przy ul. Łowieckiej 33” w kwocie 120.098 zł.
Środki są sukcesywnie zwracane na rachunek bankowy Miasta
po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu podatku
VAT przez Urząd Skarbowy. Zgodnie z zawartą umową Miasto
zobowiązane jest dokonać zwrotu, proporcjonalnie do udziału dotacji
w kosztach inwestycji.

Załącznik nr 8/5 „Wykupy nieruchomości”
W załączniku przedstawiono poniesione w 2009 roku wydatki na wykupy
nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią
w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
W 2009 roku dokonano wykupów nieruchomości na kwotę 1.664.956,06 zł
tj. 63,53% wielkości planowanych.

Załącznik nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych”
W 2009 roku zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości
11.971.299 zł i przekazano dotacje w wysokości 11.735.162,89 zł tj. 98,03%
kwot planowanych, z tego:
− dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 3.650.265,34 zł, czyli
95,72% kwot planowanych,
− dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 8.084.897,55 zł,
czyli 99,11% kwot planowanych.
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury dotyczą dotacji dla Miejskiego
Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Biura
Wystaw Artystycznych przekazano w wielkościach kwot planowanych.
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Natomiast dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nie przekazano w pełnej
wysokości, gdyŜ zapisana kwota dotacji podmiotowej dotyczyła równieŜ
planowanych wydatków na remont budynku, a w przypadku podjęcia zadania
przebudowy i modernizacji budynku środki miały być przeznaczone na koszty
przeprowadzki.
Dotacje dla jednostek systemu oświaty przekazywane są na podstawie art. 90
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wykonanie dotacji dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty poniŜej wskaźnika 100% z uwagi
na ustalanie planu według projektowanej liczby uczniów, a przekazywanie
dotacji dotyczy osoby uczestniczącej w zajęciach.

Załącznik nr 10 „Zbiorcze zestawienie dotacji celowych”
W 2009 roku zaplanowano dotacje celowe w wysokości 5.093.800 zł
i przekazano do jednostek dotacje w wysokości 4.925.981,08 zł tj. 96,70% kwot
planowanych, z tego:
− na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy (§ 2310)
w wysokości 2.101,16 zł tj. 99,96% kwot planowanych,
− na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu (§ 2320)
w wysokości 258.495,30 zł tj. 90,05% kwot planowanych,
− na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących (§ 2710)
w wysokości 26.500 zł, tj. 100% kwot planowanych,
− na
finansowanie
lub
dofinansowanie
prac
remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości
763.697,82 zł tj. 97,22% kwot planowanych. Na podstawie uchwały
Nr XXXVIII/450/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku
ustalono
w
wykazie
wydatków
niewygasających
dotacje
na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych w wysokości 558.150 zł z terminem realizacji do dnia
30 listopada 2010 roku,
− dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych (§ 2800) w wysokości 35.000 zł, tj. 100,00% kwot
planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom (§ 2810) w wysokości 11.000 zł tj. 91,67% kwot planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 3.384.799,80 zł tj. 98,77% kwot
planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
(§ 2830) w wysokości 444.387,00 zł tj. 85,65% kwot planowanych.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostała nierozdysponowana kwota
42.389 zł, z tego: na zadania z zakresu pomocy społecznej (40.190 zł),
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (2.040 zł) oraz ochronę zabytków
(159 zł). Nierozdysponowane kwoty z zakresu pomocy społecznej związane
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było m.in. z procedurami przekazywania środków finansowych organizacjom
pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert oraz czasem na realizację
projektów i brakiem moŜliwości ogłoszenia kolejnego konkursu ofert.
Większość dotacji przekazana jest w wielkościach planowanych,
z wyjątkiem dotacji dla ościennych starostw na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci z Leszna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach
zastępczych, gdyŜ środki przekazywane są na umieszczane dziecko, a takŜe
dotacje dla CARITAS Archidiecezji Poznańskiej:
− na prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka w kwocie
15.375 zł tj. 85,42% wielkości planowanych, gdyŜ zgodnie
z zawartą umową połowę dotacji tj. 9.000 zł organizacja
otrzymywała w kwartalnych transzach (po 2.250 zł), natomiast
druga połowa dotacji uzaleŜniona była od ilości przebywających
osób,
− na prowadzenie Domu Dziecka Caritas im. Św. Rodziny w kwocie
29.000 zł tj. 29,00% wielkości planowanych, gdyŜ otwarcie
placówki nastąpiło w miesiącu listopadzie 2009 roku.

Załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków rachunków
dochodów własnych jednostek w 2009 roku”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych utworzonych na podstawie:
− art. 22 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, czyli
określonych przez Radę Miejską,
− art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, czyli
dla dochodów uzyskiwanych ze spadków i darowizn w postaci pienięŜnej
oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.
Rachunki dochodów własnych określone przez Radę Miejską dotyczą
następujących jednostek:
− Urzędu Miasta rachunek dochodów własnych „Promocja Miasta”
(uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/290/2005 z dnia 8 marca 2005 roku),
− Przedszkoli Miejskich rachunek dochodów własnych „Przedszkola”
(uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8 marca 2005 roku),
− Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 9 rachunek dochodów własnych
„Posiłki w stołówkach szkolnych” (uchwała Rady Miejskiej
Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8 marca 2005 roku),
− Bursy Międzyszkolnej Nr 1 i Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych
rachunek dochodów własnych „Posiłki w internatach i bursach” (uchwała
Rady Miejskiej Nr XXVIII/291/2005 z dnia 8 marca 2005 roku),
− Zespołu Szkół Ekonomicznych rachunek dochodów własnych „Komisje
egzaminacyjne” (uchwała Rady Miejskiej Nr III/20/2006 z dnia 21 grudnia
2006 roku),
− Domu Pomocy Społecznej rachunek dochodów własnych „Posiłki
dla bezdomnych” (uchwała Rady Miejskiej Nr V/35/2007 z dnia
25 stycznia 2007 roku).
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Rachunki dochodów własnych dla dochodów uzyskiwanych ze spadków
i darowizn w postaci pienięŜnej oraz odszkodowań utworzone na mocy decyzji
kierownika jednostki dotyczą następujących jednostek: Urzędu Miasta,
Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie dot. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Noclegowni,
Przedszkoli (Nr 3, Nr 8 i Nr 20), Szkół Podstawowych (Nr 2, Nr 5, Nr 7, Nr 12,
Nr 13), Gimnazjum (Nr 2, Nr 4 i Nr 7), III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu
Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.

Załącznik nr 12 „Przychody i wydatki zakładów budŜetowych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów
i wydatków miejskich zakładów budŜetowych, tzn.:
− Miejskiego Zakładu Komunikacji,
− Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
− Miejskiego Zakładu Zieleni,
− Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złoŜonych sprawozdań Rb-30
z wykonania planów finansowych, o następujące informacje:
− dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji oraz wydatki nimi sfinansowane,
− dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji po stronie
przychodów wykazano w kwocie brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT,
zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-30 z wykonania planów
finansowych zakładów budŜetowych w dziale A. „Przychody” wykazuje się
dotacje bez dotacji na finansowanie inwestycji, a dotacje przedmiotowe
wykazuje się w kwotach netto.
Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2009 roku wyniosły
7.871.942,98 zł tj. 96,17% kwot planowanych, w tym 587.583,08 zł dotacja
na zakupy inwestycyjne. Poniesiono wydatki ogółem w wysokości
7.860.774,32 zł tj. 96,03% wydatków planowanych, w tym 587.583,08 zł
dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne.
Przychody Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2009 roku
wyniosły 14.468.100,09 zł tj. 106,30% kwot planowanych, w tym 275.309,02 zł
dotacja na wydatki inwestycyjne z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po stronie przychodów Zakładu otrzymano
dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 345.215,02 zł, z tego
275.309,02 zł z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem
w wysokości 13.277.980,57 zł tj. 97,55% wydatków planowanych, w tym
345.215,02 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.
Przychody Miejskiego Zakładu Zieleni w 2009 roku wyniosły
4.780.215,82 zł tj. 91,39% kwot planowanych, w tym 1.308.401,57 zł dotacja
na wydatki inwestycyjne. W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem
w wysokości 4.708.536,81 zł tj. 90,02% wydatków planowanych, w tym
1.308.401,57 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.
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Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku wyniosły
9.240.233,06 zł tj. 95,43% kwot planowanych, w tym 6.893.813,13 zł dotacja
na wydatki i zakupy inwestycyjne. W analizowanym okresie poniesiono wydatki
ogółem w wysokości 9.231.129,14 zł tj. 95,33% wydatków planowanych, w tym
6.893.813,13 zł dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody
zrealizowano w kwocie 155.118,47 zł tj. 81,43% wielkości planowanych.
Wpływy w 2009 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska. Nie zrealizowano wpływów z tytułu wycinki
drzew, ze względu na brak stosownych decyzji w tym zakresie. Wydatki
zrealizowano w kwocie 285.716,71 zł tj. 86,84% kwot planowanych. W ramach
wydatków bieŜących finansowano zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej związane m.in. z dofinansowaniem zakupu nagród
dla laureatów konkursu, aktualizacja poradników, dofinansowanie wydatków
związanych z zagospodarowaniem zielenią głównej alei na cmentarzu
komunalnym oraz rewitalizacji parku wzdłuŜ Al. Jana Pawła II, refundacja
kosztów poniesionych przez osoby fizyczne na przedsięwzięcia związane
z usunięciem azbestu. W 2009 roku dla Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację
w wysokości 193.309,02 zł na refundację kosztów związanych ze zmianą
systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Stan środków obrotowych
na początek roku wynosił 141.368,40 zł, z tego środki pienięŜne 139.213,40 zł
i naleŜności 2.155 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 10.770,16 zł, z tego środki pienięŜne 9.334,16 zł i naleŜności
1.436 zł.

Załącznik nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody
zrealizowano w kwocie 67.683,69 zł tj. 96,35% wielkości planowanych
i dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska. Wydatki zrealizowano w kwocie 93.000 zł tj. 90,95% kwot
planowanych. W ramach wydatków bieŜących dofinansowano wydatki związane
z zagospodarowaniem zielenią głównej alei na cmentarzu komunalnym.
W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla Miejskiego
Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 82.000 zł na refundację kosztów
związanych ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Stan
środków obrotowych na początek roku wynosił 32.702,19 zł (środki pienięŜne),
natomiast stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił
7.385,88 zł (środki pienięŜne).
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Załącznik nr 15 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Przychody zrealizowano w kwocie 337.178,98 zł tj. 112,39% wielkości
planowanych. Zrealizowane przychody dotyczą wpływów ze sprzedaŜy map,
danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji
z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych
zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu (kwota
330.128,47 zł), odsetek bankowych (kwota 6.530,75 zł) oraz odsetek
od nieterminowych wpłat (kwota 519,76 zł). Środki Funduszu przeznaczono dla
Miejskiego
Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
z przeznaczeniem na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 153.930,41 zł tj. 83,21%
wielkości planowanych oraz przelewy redystrybucyjne na Centralny
i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w wysokości 75.860 zł tj. 84,29% wielkości planowanych. Zrealizowano wydatki
inwestycyjne w kwocie 208.404,06 zł, które dotyczyły zakupu sprzętu
komputerowego oraz urządzeń klimatyzacyjnych. Stan środków obrotowych
na początek roku wynosił 194.749,39 zł, z tego środki pienięŜne 180.025,80 zł
i naleŜności 14.723,59 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień
31 grudnia 2009 roku wynosił 93.733,90 zł, z tego środki pienięŜne 76.211,73 zł
i naleŜności 17.522,17 zł.

Załącznik nr 16 „Zestawienie deficytu budŜetowego (nadwyŜki
budŜetowej) oraz przychodów i rozchodów budŜetu”
W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budŜetowego
(nadwyŜki budŜetowej) oraz przychody i rozchody budŜetu na dzień 31 grudnia
2009 roku. RóŜnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2009
roku stanowi deficyt, który wyniósł -19.187.916,93 zł. Deficyt budŜetu został
sfinansowany poprzez uruchomienie środków z tytułu z tytułu emisji obligacji
komunalnych w kwocie 21.500.000 zł oraz „wolnymi środkami z lat ubiegłych”
w kwocie 16.972.613,33 zł. W 2009 roku Rada Miejska podjęła decyzję
o zwiększeniu deficytu o kwotę 16.475.544 zł poprzez włączenie „wolnych
środków z lat ubiegłych”. W analizowanym okresie wykonanie planowanych
rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (I i II emisja obligacji
komunalnych) wyniosło 9.600.000 zł.

Załącznik nr 17 „ZadłuŜenie Miasta Leszna oraz poręczenie
i gwarancje”
Na dzień 30 czerwca 2009 roku zadłuŜenie miasta Leszna z tytułu emisji
obligacji komunalnych wyniosło 106.300.000 zł. Spłata zadłuŜenia przebiegała
w terminach określonych w zawartych umowach. W 2009 roku dokonano
wykupu I i II emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000 zł. Zdecydowano
takŜe o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.500.000 zł. Bank,
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który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnego
przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złoŜył Bank Gospodarstwa Krajowego,
z którym dnia 10 sierpnia 2009 roku podpisano umowę.
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
wykazano zobowiązania w kwocie 106.315.816,77 zł, z tego: z tytułu emisji
obligacji – 106.300.000 zł, wymagalne zobowiązania – 15.816,77 zł (z tytułu
dostaw towarów i usług 11.636,04 zł, pozostałe 4.180,73 zł). Zobowiązania
wymagalne dotyczyły następujących jednostek:
• Urzędu Miasta w wysokości 11.636,04 zł (z tytułu dostaw towarów
i usług). Zobowiązanie dotyczyło faktury wystawionej 17 grudnia 2009
roku, z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2009 roku. Faktura
wpłynęła do Jednostki Realizującej Projekt dnia 7 stycznia 2010 roku.
Płatność za fakturę uregulowano dnia 8 stycznia 2010 roku.
Niedotrzymanie terminu płatności nie spowodowało zapłaty odsetek,
• Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4.180,73 zł i dotyczą
niepodjętych przez osoby bezrobotne następujących świadczeń
ze środków Funduszu Pracy: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków
aktywizacyjnych oraz stypendiów: za staŜ, szkolenie i przygotowanie
zawodowe.
ZadłuŜenie Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu wyemitowanych
obligacji komunalnych w wysokości 106.300.000 zł stanowiło 43,13%
wykonanych dochodów Miasta Leszna w 2009 oku. Natomiast zobowiązania
według tytułów dłuŜnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą
106.315.816,77 zł i stanowią 43,13% wykonanych dochodów Miasta Leszna.
W roku 2008 decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
(uchwała Nr XXIV/262/2008) postanowiono o udzieleniu poręczenia
wekslowego do kwoty 3.136.924,35 zł na okres kredytowania i spłaty
zadłuŜenia do dnia 30 listopada 2023 roku za zobowiązania Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu poŜyczki inwestycyjnej zaciągniętej
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035
pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności.
Ponadto miasto Leszno decyzją Rady Miejskiej (uchwała Nr XXIV/264/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 roku) postanowiło o zabezpieczeniu ww. poŜyczki
poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na 4.055 udziałach
w spółce (stan na dzień 31.12.2007 roku) na kwotę 3.345.375 zł oraz
ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 3.500.000 zł na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta.
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Załącznik nr 18 „Realizacja dochodów i wydatków budŜetu
ze środków funduszy pomocowych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dotacji ze środków
funduszy pomocowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz udział własny
w 2009 roku. W 2009 roku otrzymano lub planowano otrzymać środków unijne
z następujących źródeł:
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
URBACT II Oś Priorytetowa 1 „Miasta motory wzrostu i miejsc pracy”
na realizację projektu pn.: „Rola Szkół WyŜszych w Biegunach Miejskich”.
W 2009 roku zaplanowano wpływ środków na realizację ww. projektu
w wysokości 57.165 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku nie wpłynęły środki
finansowe. Zgodnie z harmonogramem wnioski o płatność są składane
do Instytucji Zarządzającej do dnia 21 lipca (dot. poniesionych wydatków
w okresie od stycznia do czerwca) i do dnia 21 stycznia roku następnego
(dot. poniesionych wydatków w okresie od lipca do grudnia). Obecnie
zostały zatwierdzone wydatki na łączną kwotę 16.496,09 EUR, ale do dnia
sporządzenie sprawozdania środki nie wpłynęły. Mimo braku wpływu
środków Miasto zaangaŜowało własne środki w wysokości 71.438,77 zł,
− z Komisji Europejskiej w kwocie 7.061,62 zł tytułem refundacji
poniesionych wydatków w 2008 roku związanych z organizacją spotkania
pt.: „Polityka Unii Europejskiej wobec społeczeństwa europejskiego
na przykładzie Leszna, Suhl, Montlucon i Sisaka” w ramach inicjatywy
Town Twinning,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III
„Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i ekologicznego” Schemat 3 „Budowa i doskonalenie
stanowisk do analizowania i prognozowania zagroŜeń naturalnych i awarii
technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego) „Wsparcie
techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” na realizację
projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego
systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez
doposaŜenie sprzętu KM PSP w Lesznie” w kwocie 575,99 zł oraz
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 384 zł. Na realizację
projektu wydatkowano kwotę 959,99 zł tj. 100% środków otrzymanych,
− z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem” przez Szkołę Podstawową
Nr 5 w kwocie 30.385,18 zł. Na realizację projektu wydatkowano 100%
środków otrzymanych tj. kwotę 30.385,18 zł, natomiast środki w wysokości
46.153,70 zł zaewidencjonowano na koncie 909 „Rozliczenia
międzyokresowe” jako dochody przyszłych okresów. Zadanie będzie
realizowane nadal w 2010 roku,
− z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo” przez Szkołę Podstawową Nr 5
w kwocie 24.759,51 zł. Na realizację projektu wydatkowano 100%
środków otrzymanych tj. kwotę 24.759,51 zł, natomiast środki w wysokości
51.779,37 zł zaewidencjonowano na koncie 909 „Rozliczenia
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międzyokresowe” jako dochody przyszłych okresów. Zadanie będzie
realizowane nadal w 2010 roku,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Bajki z lasu zabawek” przez Szkołę Podstawową Nr 13 w kwocie
4.947,09 zł. Na realizację projektu wydatkowano 100% środków
otrzymanych tj. kwotę 4.947,09 zł, natomiast środki w wysokości
43.330,11 zł zaewidencjonowano na koncie 909 „Rozliczenia
międzyokresowe” jako dochody przyszłych okresów. Zadanie będzie
realizowane nadal w 2010 roku,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu
pn.: „Dobry start” przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 82.595,55 zł
oraz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.575,64 zł. Na
realizację projektu wydatkowano kwotę 97.171,19 zł tj. 100% środków
otrzymanych,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Miasto i rzeka” przez III Liceum Ogólnokształcące w kwocie
37.355,68 zł. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 37.355,68 zł
tj. 100% środków otrzymanych, jednocześnie na podstawie art. 191
ust. 1a ustawy o finansach publicznych z 2005 roku ustalając wydatki
niewygasające w kwocie 19.176,98 zł,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Henza – morze łączy – morze dzieli” przez Zespół Szkół Ochrony
Środowiska w kwocie 59.609,52 zł. Na realizację projektu wydatkowano
kwotę 59.609,52 zł tj. 100% środków otrzymanych, jednocześnie
na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych z 2005 roku
ustalając wydatki niewygasające w kwocie 8.368,93 zł,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” na realizację projektu pn.: „MłodzieŜ poszerza
horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” przez Zespół Szkół
Rolniczo-Budowlanych w kwocie 178.842,91 zł. Dochody na realizację
ww. projektu ujęto w dz. 853 rozdz. 85395, natomiast wydatki w dz. 801
rozdz. 80130. Zmiany klasyfikacji po stronie dochodów dokonano
na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009 roku. Po stronie
wydatków nie zmieniono klasyfikacji budŜetowej. Taką moŜliwość dopuścił
dysponent środków pismem nr WUPXVIII/2/74-0725/27/09 z dnia
23 października 2009 roku stwierdzając, Ŝe „klasyfikacja budŜetowa
po stronie dochodów powinna mieć oznaczenia zgodne z zastosowanymi
na przelewie środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy tj. dz. 853,
rozdz. 85395. Zgodnie z tymi oznaczeniami dokonują Państwo równieŜ
zwrotu niewykorzystanych środków. Natomiast po stronie wydatków,
klasyfikacja budŜetowa realizowanego projektu powinna być zgodna
z polityką budŜetową jednostki, która dane wydatki ponosi”. Na realizację
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projektu wydatkowano kwotę 203.632,91 zł, z tego: ze środków dotacji
rozwojowej w kwocie 178.842,91 zł oraz ze środków własnych w kwocie
24.790 zł,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” na realizację
projektu pn.: „Doskonały doradca, doskonały pośrednik” przez Powiatowy
Urząd Pracy w kwocie 67.992,64 zł. Projekt współfinansowany ze środków
Funduszu Pracy w wysokości 12.000 zł. Na realizację projektu
wydatkowano 100% środków otrzymanych tj. kwotę 67.992,64 zł oraz
kwotę 11.998,70 zł ze środków Funduszu Pracy,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” na realizację
projektu pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” przez Powiatowy Urząd Pracy
w kwocie 57.380,67 zł. Na realizację projektu wydatkowano kwotę
57.380,67 zł tj. 100% środków otrzymanych,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej” na realizację projektu pn.: „Daj sobie szanse”
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 270.630,98 zł oraz
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 14.333,75 zł. Na realizację
projektu wydatkowano kwotę 321.315,73 zł tj. 92,81% wydatków
planowanych, z tego: 284.964,73 zł ze środków dotacji rozwojowej oraz
36.351 zł ze środków własnych jako wymagany udział własny,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II „Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.2. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
na realizację
projektu pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa wielkopolskiego” w kwocie 205.851,25 zł oraz z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 96.648,75 zł.
Na realizację projektu wydatkowano kwotę 302.500 zł tj. 100% środków
otrzymanych,
z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim” na realizację projektu 2
pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach
Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 w kwocie 9.526.628,50 zł oraz
dotacja z innych gmin w wysokości 3.717.762 zł. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę 19.608.446,26 zł tj. 98,25% wielkości planowanych,
w tym ustalając na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy o finansach
publicznych z 2005 roku ustalając wydatki niewygasające w kwocie

250

Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Leszna za 2009 rok

_______________________________________________________________
11.774.836,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku dokonano wyceny stanu
środków na rachunku prowadzonym w EUR. Ustalono róŜnice kursowe
w kwocie 349.437,45 zł.

W załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w 2009 roku” do uchwały budŜetowej
po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku ujęto równieŜ realizację
następujących zadań:
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. „Bezpieczeństwo
transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.2. „Drogi krajowe poza
siecią TEN-T” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5
w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” – na realizację zadania
nie otrzymano środków zewnętrznych oraz nie wydatkowano środków
własnych,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Priorytet III. „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.2. „Infrastruktura
energetyczna
przyjazna
środowisku”
na
realizację
projektu
pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – na realizację zadania
nie otrzymano środków zewnętrznych oraz nie wydatkowano środków
własnych,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa
dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323
w granicach miasta Leszna”. Realizacja projektu w oparciu o umowę
o dofinansowanie z dnia 9 września 2009 roku. W 2009 roku
nie otrzymano środków zewnętrznych, poniesione wydatki w wysokości
68.738,54 zł zrealizowano ze środków własnych.

Nawiązując do otrzymanej uchwały Nr 2/158/2010 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 roku naleŜy wyjaśnić,
iŜ zadania inwestycyjne „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu
przemysłowego
I.D.E.A.
w
Lesznie”
oraz
„Budowa
inkubatora
przedsiębiorczości w Lesznie” nie ujęto w złączniku nr 16 do uchwały, gdyŜ
moŜliwe dofinansowanie ze środków unijnych nastąpi w roku 2011
i jednocześnie nie ma moŜliwości refundowania wcześniej poniesionych
wydatków.
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Załącznik nr 19 „Realizacja dochodów budŜetu państwa za 2009
rok”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009
roku dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
które zrealizowano w wysokości 1.970.752,64 zł, czyli 114,89% kwot
planowanych. Do dnia 31 grudnia 2009 roku na rachunek bieŜący dysponenta,
czyli Wojewody Wielkopolskiego przekazano kwotę 1.453.363,73 zł. Z tytułu
realizacji ww. dochodów dla miasta przypada kwota 499.996,65 zł, a dla innych
jednostek samorządu terytorialnego 17.392,26 zł. W sprawozdaniu Rb-27S
z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2009 roku w dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 wykazano kwotę
390.640,20 zł, z tego: dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych
w wysokości 380.294,98 zł oraz dochody przekazane przez Agencję Mienia
Wojskowego w wysokości 10.345,22 zł (25% środków z tytułu przekształcenia
prawa uŜytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości
Skarbu Państwa, w stosunku do której wykonywanie prawa własności
powierzono Agencji Mienia Wojskowego).

Opracował:
Wydział BudŜetu
na podstawie materiałów złoŜonych
przez jednostki i zakłady budŜetowe
oraz Wydziały Urzędu Miasta
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