ZARZĄDZENIE Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy
Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego
rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania
COVID – 19

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 13
ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.)
Wójt Gminy Rudziniec
zarządza:
§1
1. Przedstawić Radzie Gminy Rudziniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za
2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy Rudziniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić Radzie Gminy Rudziniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Rudziniec stanowiącą załącznik
nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedstawić Radzie Gminy Rudziniec informację o wykonaniu planu finansowego
rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID –
19 stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 10 marca 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Rudziniec za 2021 rok.

Wprowadzenie
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok
sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach
publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera:
zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), informacje o wysokości
zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi (III), zmiany w planie wydatków na
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego (IV), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (V). W Gminie
Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych
działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: dochody –
68.590.419,27 zł, wydatki – 68.595.146,85 zł, przychody – 451.227,58 zł, rozchody –
446.500,00 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości (-) 4.727,58 zł stanowiły
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło: dochody –
69.208.157,97 zł (100,9 % planu), wydatki – 58.995.310,22 zł (86,0 % planu).
Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 zamknęło się nadwyżką
w wysokości 10.212.847,75 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości
61.703.303,88 zł (101,0 % planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości
53.202.449,76 zł (92,4 % planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały
w wysokości 7.504.854,09 (99,3 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały
w wysokości 5.792.860,46 zł (52,3 % planu).
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I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec
Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok w wysokości
68.590.419,27 zł, zrealizowane zostały w kwocie 69.208.157,97 zł, co stanowi 100,9 %
planu. W tym:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 538.593,74 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 541.743,80 zł, co stanowi 100,5 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 471.045,40 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24.829,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
446.215,73 zł
dochody majątkowe – 70.698,40 zł, w tym:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów
majątkowych – 70.698,40 zł
Dział 600 Transport i łączność
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 17.310,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 15.810,23 zł, co stanowi 91,3 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 15.810,23 zł, w tym:
- wpływy z usług – 15.260,23 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 550,00 zł
Dział 630 Turystyka
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 7.995,82 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 7.995,82 zł, w tym:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 7.995,82 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 703.856,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 713.261,59 zł, co stanowi 101,3 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 322.399,88 zł, w tym:
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 16.152,20 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 107.945,34 zł
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- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 193.313,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.108,46 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3.880,00 zł
dochody majątkowe – 390.861,71 zł, w tym:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
21.691,72 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 369.169,99 zł
Dział 710 Działalność usługowa
W tym dziale nie zostały zaplanowane dochody, natomiast zrealizowane zostały
dochody w kwocie 886,00 zł. Z tego:
dochody bieżące – 886,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych – 885,60 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 0,40 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 119.676,45 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 122.434,62 zł, co stanowi 102,3 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 122.434,62 zł, w tym:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.001,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12.046,03 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
109.380,59 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3.300,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 3.299,73 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 3.299,73 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
3.299,73 zł
Dział 752 Obrona narodowa
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3.300,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 3.257,54 zł, co stanowi 98,7 % planu. Z tego:
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dochody bieżące – 3.257,54 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.457,54 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.050,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 1.530,00 zł, co stanowi 145,7 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 1.530,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 680,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 850,00 zł
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 40.000,00 zł, w tym:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 25.204.498,62 zł, zrealizowane
zostały w kwocie 26.143.202,94 zł, co stanowi 103,7 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 26.143.202,94 zł, w tym:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej – 2.260,28 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.941,78 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 7.245.444,94 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 53.739,86 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 121.467,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 31.850,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 875,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.140.761,56 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 768.226,77 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.915,66 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 223.569,61 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 92.156,53 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
5.591,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 801.918,91 zł
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- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym – 16.909,62 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 41.173,34 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 170.889,02 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 29.298,71 zł
- wpływy z różnych opłat – 11.051,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,81 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.224.280,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 136.415,14 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.457,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 21.449.677,88 zł, zrealizowane
zostały w kwocie 21.447.093,13 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 16.207.631,83 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.328.407,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.746.364,00 zł
- wpływy z dywidend – 8.454,84 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.660,41 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 117.745,58 zł
dochody majątkowe – 5.239.461,30 zł, w tym:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
4.423.908,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin – 15.553,30 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.000,00
zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.320.567,42 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 1.343.357,75 zł, co stanowi 101,7 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 1.343.303,75 zł, w tym:
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 108,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 25.500,30 zł
- wpływy z usług – 94.772,11 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 8,28 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.227,48 zł
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- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46.486,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadnia
z zakresu wychowania przedszkolnego – 214.110,90 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 394.228,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
103.212,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112.023,82 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 297.600,00 zł
dochody majątkowe – 54,00 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 54,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.245,46 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 1.225,71 zł, co stanowi 98,4 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 1.225,71 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
1.225,71 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 641.923,58 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 612.091,53 zł, co stanowi 95,3 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 612.091,53 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat – 53.723,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 466.197,28 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 394,91 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
14.296,34 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 77.480,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 23.732,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 19.731,42 zł, co stanowi 83,1 % planu. Z tego:
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dochody bieżące – 19.731,42 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów – 11.645,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 2.890,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 5.196,42 zł
Dział 855 Rodzina
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13.747.637,00 zł, zrealizowane
zostały w kwocie 13.586.089,14 zł, co stanowi 98,8 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 13.586.089,14 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.165,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.915,61 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci –
11.211.259,22 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
2.324.572,99 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31.175,79 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 4.139.351,12 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 4.002.246,89 zł, co stanowi 96,7 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 2.789.180,19 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat – 8.376,27 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.747.566,48 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
3.543,20 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.431,44 zł
- wpływy z różnych dochodów – 525,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 9.000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych – 10.210,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.525,97 zł
dochody majątkowe – 1.213.066,70 zł, w tym:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów
majątkowych – 110.393,53 zł
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- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych – 632.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 470.673,17 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 590.500,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 591.211,98 zł, co stanowi 100,1 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 500,00 zł, w tym:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł
dochody majątkowe – 590.711,98 zł, w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 590.711,98 zł
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 24.200,00 zł, nie zostały
zrealizowane.
Dział 926 Kultura fizyczna
Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowane zostały
w kwocie 11.688,15 zł, co stanowi 97,4 % planu. Z tego:
dochody bieżące – 11.688,15 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.182,90 zł
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych – 10.481,25 zł
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II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec
Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok w wysokości 68.595.146,85 zł,
wykonane zostały w kwocie 58.995.310,22 zł, co stanowi 86,0 % planu. W tym:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 604.215,74 zł, wykonane zostały
w kwocie 564.988,82 zł, co stanowi 93,5 % planu. W tym:
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 30.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 29.999,70 zł (99,9 %). Z tego:
wydatki bieżące – 29.999,70 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 29.999,70 zł, z tego:
wydatki statutowe – 29.999,70 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 29.999,70 zł
Rozdział 01009 Spółki wodne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 30.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 30.000,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
30.000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości
została w wysokości 16.263,24 zł (81,3 %). Z tego:

20.000,00 zł, wykonana

wydatki bieżące – 16.263,24 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 16.263,24 zł, z tego:
wydatki statutowe – 16.263,24 zł, w tym:
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
– 16.263,24 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 524.215,74 zł, wykonana
została w wysokości 488.725,88 zł ( 93,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 488.725,88 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 488.725,88 zł, z tego:
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wydatki statutowe – 480.006,55 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.272,81 zł
- zakup usług pozostałych – 36.529,34 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł
- różne opłaty i składki – 437.466,40 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.719,33 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.719,33 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 70.500,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 45.143,40 zł, co stanowi 64,0 % planu. W tym:
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 60.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 34.688,40 zł ( 57,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 34.688,40 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 34.688,40 zł, z tego:
wydatki statutowe – 34.688,40 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 34.688,40 zł
Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 10.500,00 zł, wykonana
została w wysokości 10.455,00 zł ( 99,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 10.455,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.455,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 10.455,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 10.455,00 zł
Dział 600 Transport i łączność
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.791.463,57 zł, wykonane zostały
w kwocie 3.802.521,02 zł, co stanowi 79,3 % planu. W tym:
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.002.400,00 zł, wykonana
została w wysokości 2.119.385,97 zł ( 70,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.119.385,97 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 2.119.385,97 zł, z tego:
wydatki statutowe – 2.119.385,97 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.899,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.999,97 zł
- zakup usług pozostałych – 2.102.118,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 369,00 zł
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Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.055.350,00 zł, wykonana
została w wysokości 987.292,13 zł ( 93,5 %). Z tego:
wydatki bieżące – 467.509,89 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 467.509,89 zł, z tego:
wydatki statutowe – 467.509,89 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.909,82 zł
- zakup usług remontowych – 88.989,58 zł
- zakup usług pozostałych – 358.268,85 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 341,64 zł
wydatki majątkowe – 519.782,24 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 519.782,24 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 519.782,24 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 733.713,57 zł, wykonana
została w wysokości 695.842,92 zł ( 94,8 %). Z tego:
wydatki bieżące – 234.161,48 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 234.161,48 zł, z tego:
wydatki statutowe – 234.161,48 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.539,67 zł
- zakup usług remontowych – 85.647,38 zł
- zakup usług pozostałych – 134.974,43 zł
wydatki majątkowe – 461.681,44 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 461.681,44 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 461.681,44 zł
Dział 630 Turystyka
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 136.970,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 119.970,00 zł, co stanowi 87,5 % planu. W tym:
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 119.970,00 zł, wykonana
została w wysokości 119.970,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 119.970,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 119.970,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
119.970,00 zł
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Rozdział 63095 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 17.000,00 zł, nie została
wykonana.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 456.854,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 364.377,45 zł, co stanowi 79,7 % planu. W tym:
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 276.248,00 zł, wykonana
została w wysokości 271.514,44 zł ( 98,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 202.593,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 202.593,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
202.593,00 zł
wydatki majątkowe – 68.921,44 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68.921,44 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 68.921,44
zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 180.606,00 zł, wykonana
została w wysokości 92.863,01 zł ( 51,4 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 80.989,89 zł, w tym
wydatki jednostek budżetowych – 80.989,89 zł, z tego:
wydatki statutowe – 80.989,89 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 70.690,25 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 159,64 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.750,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.070,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.320,00 zł
wydatki majątkowe – 11.873,12 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 11.873,12 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.873,12 zł
Dział 710 Działalność usługowa
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 255.938,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 204.286,39 zł, co stanowi 79,8 % planu. W tym:
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Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 235.500,00 zł, wykonana
została w wysokości 183.914,96 zł ( 78,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 183.914,96 zł, w tym
dotacje na zadania bieżące – 20.339,68 zł, z tego:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.339,68 zł
wydatki jednostek budżetowych – 163.575,28 zł, z tego:
wydatki statutowe – 163.575,28 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 153.735,28 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.840,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.438,00 zł, wykonana
została w wysokości 20.371,43 zł ( 99,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 10.438,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 10.438,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
10.438,00 zł
wydatki majątkowe – 9.933,43 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.933,43 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 9.933,43
zł
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 6.173.417,02 zł, wykonane zostały
w kwocie 5.740.372,65 zł, co stanowi 92,9 % planu. W tym:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 84.200,45 zł, wykonana
została w wysokości 81.904,59 zł ( 97,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 81.904,59 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 81.904,59 zł, z tego:
wydatki statutowe – 355,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 355,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.549,59 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.155,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.715,84 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.678,37 zł
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Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 203.150,00 zł, wykonana
została w wysokości 162.763,09 zł ( 80,1 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 162.763,09 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.774,60 zł, z tego:
wydatki statutowe – 10.774,60 zł, w tym:
- zakup środków żywności – 1.429,76 zł
- zakup usług pozostałych – 8.877,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 467,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.988,49 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 151.988,49 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.604.312,57 zł, wykonana
została w wysokości 4.329.040,66 zł ( 94,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 4.329.040,66 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 4.324.952,02 zł, z tego:
wydatki statutowe – 743.008,29 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.282,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 133.045,07 zł
- zakup środków żywności – 4.532,87 zł
- zakup energii – 98.630,35 zł
- zakup usług remontowych – 20.797,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.182,30 zł
- zakup usług pozostałych – 346.049,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.650,47 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 23.498,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.115,34 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.724,98 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.581.943,73 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.792.104,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.780,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 488.720,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51.196,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.435,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.707,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.088,64 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.088,64 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 27.476,00 zł, wykonana
została w wysokości 27.476,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 27.476,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 565,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 565,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.911,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.411,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 14.500,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 50.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 45.358,22 zł ( 90,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 45.358,22 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 45.358,22 zł, z tego:
wydatki statutowe – 38.758,22 zł, w tym:
- nagrody konkursowe – 140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.831,10 zł
- zakup środków żywności – 554,72 zł
- zakup usług pozostałych – 10.232,40 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.600,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 731.278,00 zł, wykonana
została w wysokości 731.267,78 zł ( 99,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 731.267,78 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 730.817,78 zł, z tego:
wydatki statutowe – 80.235,70 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.057,51 zł
- zakup usług remontowych – 123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 76,50 zł
- zakup usług pozostałych – 40.425,43 zł
- podróże służbowe krajowe – 275,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.077,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.201,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 650.582,08 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 501.881,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.281,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 108.320,61 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.098,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 473.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 362.562,31 zł ( 76,6 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 362.562,31 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 280.112,31 zł, z tego:
wydatki statutowe – 204.968,31 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących – 159.785,00 zł
- różne opłaty i składki – 44.778,09 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 85,83 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 199,39 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.144,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 75.144,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.450,00 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82.450,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.300,00 zł, wykonane zostały w kwocie
3.299,73 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym:
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.300,00 zł, wykonana została
w wysokości 3.299,73 zł ( 99,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 3.299,73 zł, w tym
wydatki jednostek budżetowych – 3.299,73 zł, z tego:
wydatki statutowe – 3.299,73 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.299,73 zł
Dział 752 Obrona narodowa
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.260,00 zł, wykonane zostały w kwocie
3.257,54 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym:
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 800,00 zł, wykonana została
w wysokości 800,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym
wydatki jednostek budżetowych – 800,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 800,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł
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Rozdział 75295 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.460,00 zł, wykonana została
w wysokości 2.457,54 zł ( 99,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.457,54 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.457,54 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.457,54 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 649.000,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 582.055,42 zł, co stanowi 89,6 % planu. W tym:
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 40.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 37.200,00 zł ( 93,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 37.200,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 37.200,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 37.200,00 zł, w tym:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 37.200,00 zł
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 22.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 22.000,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 2.000,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 2.000,00 zł, w tym:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 2.000,00 zł
wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł, z tego:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 569.450,00 zł, wykonana
została w wysokości 507.109,00 zł ( 89,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 290.584,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 32.024,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
32.024,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 251.250,00 zł, z tego:
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wydatki statutowe – 187.625,07 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.547,34 zł
- zakup środków żywności – 699,77 zł
- zakup energii – 39.926,34 zł
- zakup usług remontowych – 17.898,73 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.835,00 zł
- zakup usług pozostałych – 19.620,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.389,68 zł
- różne opłaty i składki – 16.247,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 460,50 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.624,93 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.641,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 61.983,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.310,00 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.310,00 zł
wydatki majątkowe – 216.525,00 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 216.525,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.525,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.000,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.600,00 zł, wykonana została
w wysokości 3.248,57 zł ( 70,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 3.248,57 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 3.248,57 zł, z tego:
wydatki statutowe – 2.428,87 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 99,18 zł
- zakup energii – 379,70 zł
- zakup usług remontowych – 1.949,99 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819,70 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 119,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 330,00 zł, wykonana została
w wysokości 46,00 zł ( 13,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 46,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 46,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 46,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki – 46,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 12.620,00 zł, wykonana
została w wysokości 12.451,85 zł ( 98,6 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 12.451,85 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 12.451,85 zł, z tego:
wydatki statutowe – 12.451,85 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.030,59 zł
- zakup usług pozostałych – 7.421,26 zł
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 40.900,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 40.900,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W tym:
Rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości
i prokuratury
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 40.900,00 zł, wykonana
została w wysokości 40.900,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 40.900,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 40.900,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 40.900,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.900,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 50.000,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 10.812,94 zł, co stanowi 21,6 % planu. W tym:
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –
kredyty i pożyczki
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 50.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 10.812,94 zł ( 21,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 10.812,94 zł, w tym:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 10.812,94 zł, z tego:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 10.812,94 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości 223.520,00 zł, nie zostały
rozdysponowane.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Planowana w tym rozdziale kwota rezerw w wysokości 223.520,00 zł, nie została
rozdysponowana.
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Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 23.739.403,42 zł, wykonane zostały
w kwocie 22.104.149,47 zł, co stanowi 93,1 % planu. W tym:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 16.191.694,00 zł, wykonana
została w wysokości 15.217.618,02 zł ( 93,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 12.704.218,49 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 1.137.864,31 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną – 1.091.209,31 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 46.655,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 11.102.758,86 zł, z tego:
wydatki statutowe – 1.496.003,91 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.649,67 zł
- nagrody konkursowe – 3.341,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 375.836,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 90.827,56 zł
- zakup energii – 172.254,43 zł
- zakup usług remontowych – 51.205,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – 10.259,31 zł
- zakup usług pozostałych – 245.669,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.391,07 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 332,69 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.454,61 zł
- różne opłaty i składki – 27.328,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 457.745,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.229,37 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.478,79 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.606.754,95 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.474.553,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 552.914,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.392.959,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 139.926,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.031,89 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.369,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463.595,32 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 463.595,32 zł
wydatki majątkowe – 2.513.399,53 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.513.399,53 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.513.399,53 zł
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Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.255.893,00 zł, wykonana
została w wysokości 2.105.520,36 zł ( 93,3 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.105.520,36 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 418.009,50 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną – 418.009,50 zł
wydatki jednostek budżetowych – 1.628.774,41 zł, z tego:
wydatki statutowe – 215.766,15 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.816,81 zł
- nagrody konkursowe – 499,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.697,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.408,50 zł
- zakup energii – 14.021,05 zł
- zakup usług remontowych – 2.993,57 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.553,75 zł
- zakup usług pozostałych – 56.861,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.907,22 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 132,50 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
2.237,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 596,17 zł
- różne opłaty i składki – 1.226,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.816,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.998,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.413.008,26 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.131.727,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.600,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 194.902,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.004,16 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 773,95 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.736,45 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.736,45 zł
Rozdział 80104 Przedszkola
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.722.047,00 zł, wykonana
została w wysokości 1.588.981,46 zł ( 92,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 1.588.981,46 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.525.384,81 zł, z tego:
wydatki statutowe – 223.487,28 zł, w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.421,52 zł
- nagrody konkursowe – 1.893,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.032,41 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.461,76 zł
- zakup energii – 48.986,38 zł
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- zakup usług remontowych – 7.544,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.824,94 zł
- zakup usług pozostałych – 46.446,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.075,98 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
2.286,12 zł
- podróże służbowe krajowe – 842,52 zł
- różne opłaty i składki – 2.361,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.606,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.703,24 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.301.897,53 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.023.748,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.253,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 191.366,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.785,80 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 743,36 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.596,65 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63.596,65 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 169.500,00 zł, wykonana
została w wysokości 65.433,10 zł ( 38,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 65.433,10 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 51.713,70 zł, z tego:
wydatki statutowe – 38.007,12 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 38.007,12 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.706,58 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.102,60 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 157,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.446,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.719,40 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.719,40 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 71.455,00 zł, wykonana
została w wysokości 58.288,80 zł ( 81,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 58.288,80 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 58.288,80 zł, z tego:
wydatki statutowe – 58.288,80 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 11.003,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 47.285,80 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.444.355,00 zł, wykonana
została w wysokości 1.332.238,41 zł ( 92,2 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 1.332.238,41 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.330.909,82 zł, z tego:
wydatki statutowe – 503.845,94 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 154.985,32 zł
- zakup środków żywności – 281.583,42 zł
- zakup energii – 7.925,50 zł
- zakup usług remontowych – 5.953,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 866,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.005,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.103,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.130,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.138,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.155,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 827.063,88 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 662.058,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.116,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 109.857,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.956,19 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.074,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.328,59 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.328,59 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 180.174,00 zł, wykonana
została w wysokości 157.621,25 zł ( 87,4 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 157.621,25 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 9.397,68 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną – 9.397,68 zł
wydatki jednostek budżetowych – 146.212,47 zł, z tego:
wydatki statutowe – 91.357,05 zł, w tym:
- zakup środków dydaktycznych i książek – 91.357,05 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.855,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.824,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.032,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.975,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.023,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.011,10 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.011,10 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.147.396,00 zł, wykonana
została w wysokości 1.033.392,47 zł ( 90,0 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 1.033.392,47 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 487.588,73 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną – 487.588,73 zł
wydatki jednostek budżetowych – 496.394,45 zł, z tego:
wydatki statutowe – 160.659,27 zł, w tym:
- zakup środków dydaktycznych i książek – 160.659,27 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.735,18 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 259.943,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.358,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49.107,05 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.326,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.409,29 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49.409,29 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 105.789,42 zł, wykonana
została w wysokości 103.212,86 zł ( 97,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 103.212,86 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 8.918,04 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 8.918,04 zł
wydatki jednostek budżetowych – 94.294,82 zł, z tego:
wydatki statutowe – 94.294,82 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.047,42 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 93.247,40 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 451.100,00 zł, wykonana
została w wysokości 441.842,74 zł ( 97,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 441.842,74 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 441.842,74 zł, z tego:
wydatki statutowe – 440.642,74 zł, w tym:
- zakup środków dydaktycznych i książek – 297.594,99 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – 143.047,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 415.582,66 zł, wykonane zostały
w kwocie 344.371,58 zł, co stanowi 82,8 % planu. W tym:
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Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.000,00 zł, wykonana została
w wysokości 2.000,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 2.000,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 2.000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 187.337,20 zł, wykonana
została w wysokości 174.357,45 zł ( 93,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 174.357,45 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 27.853,96 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.853,96 zł
wydatki jednostek budżetowych – 146.503,49 zł, z tego:
wydatki statutowe – 73.179,65 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.195,04 zł
- zakup środków żywności – 2.575,00 zł
- zakup energii – 3.848,12 zł
- zakup usług pozostałych – 34.086,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.323,84 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.492,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.989,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.914,97 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 870,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.057,50 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 226.245,46 zł, wykonana
została w wysokości 168.014,13 zł ( 74,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 131.864,13 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 31.864,13 zł, z tego:
wydatki statutowe – 31.864,13 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 31.864,13 zł
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wydatki majątkowe – 36.150,00 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.150,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.150,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych – 30.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 2.597.111,58 zł, wykonane zostały
w kwocie 2.394.313,63 zł, co stanowi 92,1 % planu. W tym:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 432.800,00 zł, wykonana
została w wysokości 432.791,30 zł ( 99,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 432.791,30 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 432.791,30 zł, z tego:
wydatki statutowe – 432.791,30 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – 432.791,30 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł, wykonana została
w wysokości 455,35 zł ( 45,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 455,35 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 455,35 zł, z tego:
wydatki statutowe – 455,35 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 55,35 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 15.324,00 zł, wykonana
została w wysokości 14.480,58 zł ( 94,4 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 14.480,58 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 14.480,58 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.480,58 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.480,58 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
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Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 243.033,00 zł, wykonana
została w wysokości 217.549,48 zł ( 89,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 217.549,48 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 4.405,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 4.405,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 4.405,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.144,48 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 213.144,48 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 148.284,58 zł, wykonana
została w wysokości 140.550,42 zł ( 94,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 140.550,42 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 407,08 zł, z tego:
wydatki statutowe – 407,08 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 109,16 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 297,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.143,34 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 140.143,34 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 183.410,00 zł, wykonana
została w wysokości 174.739,21 zł ( 95,2 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 174.739,21 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 96,99 zł, z tego:
wydatki statutowe – 96,99 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 96,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.642,22 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 174.642,22 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.316.980,00 zł, wykonana
została w wysokości 1.190.741,15 zł ( 90,4 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 1.190.741,15 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.177.685,94 zł, z tego:
wydatki statutowe – 138.331,09 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.039,37 zł
- zakup energii – 28.743,16 zł
- zakup usług remontowych – 503,07 zł
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- zakup usług zdrowotnych – 624,92 zł
- zakup usług pozostałych – 40.629,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.359,74 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
3.992,76 zł
- podróże służbowe krajowe – 9.315,30 zł
- różne opłaty i składki – 1.352,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.770,66 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.039.354,85 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 812.976,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.133,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 148.674,05 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.170,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.400,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.055,21 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.455,21 zł
- świadczenia społeczne – 8.600,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 177.480,00 zł, wykonana
została w wysokości 165.267,36 zł ( 93,1 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 165.267,36 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 72.171,51 zł, z tego:
wydatki statutowe – 3.132,49 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.932,49 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.039,02 zł, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.042,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.375,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.064,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.216,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.340,00 zł
wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 93.095,85 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.961,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 850,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 67.484,20 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 60.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 55.044,00 zł ( 91,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 55.044,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.044,00 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 55.044,00 zł
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Rozdział 85295 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 18.800,00 zł, wykonana
została w wysokości 2.694,78 zł ( 14,3 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.694,78 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 2.694,78 zł, z tego:
wydatki statutowe – 2.694,78 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 814,00 zł
- zakup energii –1.402,58 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
478,20 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 628.101,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 461.533,44 zł, co stanowi 73,4 % planu. W tym:
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 562.511,00 zł, wykonana
została w wysokości 433.114,72 zł ( 76,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 433.114,72 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 410.534,76 zł, z tego:
wydatki statutowe – 13.235,00 zł, w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.235,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.299,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 318.213,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.976,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 57.562,77 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.343,70 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 202,83 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.579,96 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.579,96 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 10.905,00 zł, wykonana
została w wysokości 6.888,20 zł ( 63,1 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 6.888,20 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 6.888,20 zł, z tego:
wydatki statutowe – 121,00 zł, w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.767,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.776,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 987,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,10 zł
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Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 34.488,00 zł, wykonana
została w wysokości 14.535,00 zł ( 42,1 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 14.535,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 14.535,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 14.535,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 14.535,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.197,00 zł, wykonana
została w wysokości 6.995,52 zł ( 34,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 6.995,52 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.995,52 zł, z tego:
- stypendia dla uczniów – 6.495,52 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 500,00 zł
Dział 855 Rodzina
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 13.931.637,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 13.740.526,14 zł, co stanowi 98,6 % planu. W tym:
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 11.346.744,00 zł, wykonana
została w wysokości 11.220.160,61 zł ( 98,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 11.220.160,61 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 103.393,91 zł, z tego:
wydatki statutowe – 15.901,39 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- pozostałe odsetki – 401,39 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.492,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.901,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.491,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.116.766,70 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 11.116.766,70 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.366.226,00 zł, wykonana
została w wysokości 2.316.792,20 zł ( 97,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 2.316.792,20 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 70.027,58 zł, z tego:
wydatki statutowe – 12.037,81 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.815,61 zł
- zakup usług pozostałych – 2.476,00 zł
- pozostałe odsetki – 3.746,20 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.989,77 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.789,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.246.764,62 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 2.246.764,62 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 410,00 zł, wykonana została
w wysokości 410,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 410,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 410,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 410,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 32.030,00 zł, wykonana
została w wysokości 24.342,56 zł ( 75,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 24.342,56 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 23.442,56 zł, z tego:
wydatki statutowe – 1.598,10 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 980,16 zł
- pozostałe odsetki – 17,94 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.844,46 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.855,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 264,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.725,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 900,00 zł
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Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 170.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 162.788,17 zł ( 95,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 162.788,17 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 162.788,17 zł, z tego:
wydatki statutowe – 162.788,17 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – 162.788,17 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 16.227,00 zł, wykonana
została w wysokości 16.032,60 zł ( 98,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 16.032,60 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 16.032,60 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.032,60 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.032,60 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 11.846.191,58 zł, wykonane zostały
w kwocie 6.698.334,78 zł, co stanowi 56,5 % planu. W tym:
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.598.763,00 zł, wykonana
została w wysokości 166.144,94 zł ( 3,6 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 13.576,94 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 13.576,94 zł, z tego:
wydatki statutowe – 13.576,94 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 13.576,94 zł
wydatki majątkowe – 152.568,00 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 152.568,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.680,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych – 132.888,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.088.420,00 zł, wykonana
została w wysokości 3.709.480,44 zł ( 90,7 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 3.709.480,44 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 3.709.480,44 zł z tego:
wydatki statutowe – 3.611.206,05 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 3.611.060,43 zł
- różne opłaty i składki – 145,62 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.274,39 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.762,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.989,81 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 17.102,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.059,47 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 461,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 32.469,49 zł, wykonana
została w wysokości 32.144,76 zł ( 98,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 32.144,76 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 32.144,76 zł, z tego:
wydatki statutowe – 11.696,64 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.046,66 zł
- zakup usług pozostałych – 8.649,98 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.448,12 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 613,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.835,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 55.068,54 zł, wykonana
została w wysokości 53.610,98 zł ( 97,3 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 53.610,98 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 10.038,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
10.038,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 43.572,98 zł, z tego:
wydatki statutowe – 43.572,98 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.215,68 zł
- zakup usług remontowych – 4.183,47 zł
- zakup usług pozostałych – 12.173,83 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.476.500,00 zł, wykonana
została w wysokości 1.413.982,90 zł ( 95,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 76.195,49 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 76.195,49 zł, z tego:
wydatki statutowe – 74.402,24 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.832,47 zł
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- zakup usług pozostałych – 66.295,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 274,17 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.793,25 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 256,50 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36,75 zł
wydatki majątkowe – 1.337.787,41 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.337.787,41 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych – 1.337.787,41 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 982.836,00 zł, wykonana
została w wysokości 783.625,96 zł ( 79,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 709.924,71 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 709.924,71 zł, z tego:
wydatki statutowe – 709.924,71 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.533,75 zł
- zakup energii – 409.346,29 zł
- zakup usług pozostałych – 293.044,67 zł
wydatki majątkowe – 73.701,25 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 73.701,25 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 73.701,25 zł
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 220.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 208.381,55 zł ( 94,7 % ). Z tego:
wydatki majątkowe – 208.381,55 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 208.381,55 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych –
208.381,55 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 15.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 9.978,00 zł ( 66,5 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 9.978,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 9.978,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 9.978,00 zł, w tym:
- zakup środków żywności – 258,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.720,00 zł
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Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 115.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 72.256,06 zł ( 62,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 72.256,06 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 72.256,06 zł, z tego:
wydatki statutowe – 72.256,06 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 72.256,06 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 262.134,55 zł, wykonana
została w wysokości 248.729,19 zł ( 94,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 177.779,19 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 177.779,19 zł, z tego:
wydatki statutowe – 176.893,91 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.469,71 zł
- zakup energii – 17.788,14 zł
- zakup usług remontowych – 52.154,61 zł
- zakup usług pozostałych – 5.481,45 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885,28 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 129,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 756,00 zł
wydatki majątkowe – 70.950,00 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.950,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.950,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.017.822,28 zł, wykonane zostały
w kwocie 1.004.736,61 zł, co stanowi 98,7 % planu. W tym:
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 450.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 450.000,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 450.000,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 450.000,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 450.000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 302.500,00 zł, wykonana
została w wysokości 302.500,00 zł ( 100,0 % ). Z tego:
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wydatki bieżące – 302.500,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 302.500,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 302.500,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 184.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 183.998,00 zł ( 99,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 183.998,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 90.000,00 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych – 90.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 93.998,00 zł, z tego:
wydatki statutowe – 93.998,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych – 93.998,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 81.322,28 zł, wykonana
została w wysokości 68.238,61 zł ( 83,9 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 68.238,61 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 68.238,61 zł, z tego:
wydatki statutowe – 68.238,61 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.136,58 zł
- zakup środków żywności – 19.676,36 zł
- zakup usług pozostałych – 15.425,67 zł
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 32.200,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 30.594,24 zł, co stanowi 95,0 % planu. W tym:
Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 32.200,00 zł, wykonana
została w wysokości 30.594,24 zł ( 95,0 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 30.594,24 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 30.594,24 zł z tego:
wydatki statutowe – 30.594,24 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 354,24 zł
- zakup usług pozostałych – 30.240,00 zł
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Dział 926 Kultura fizyczna
Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 927.759,00 zł, wykonane zostały
w kwocie 734.764,97 zł, co stanowi 79,1 % planu. W tym:
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 411.281,00 zł, wykonana
została w wysokości 241.646,37 zł ( 58,7 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 150.440,32 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 150.440,32 zł z tego:
wydatki statutowe – 149.056,98 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.598,21 zł
- zakup energii – 992,03 zł
- zakup usług remontowych – 69.826,67 zł
- zakup usług pozostałych – 11.640,07 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.383,34 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.383,34 zł
wydatki majątkowe – 91.206,05 zł, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 91.206,05 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 91.206,05 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 280.000,00 zł, wykonana
została w wysokości 278.195,41 zł ( 99,3 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 278.195,41 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 278.195,41 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 278.195,41 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 236.478,00 zł, wykonana
została w wysokości 214.923,19 zł ( 90,8 % ). Z tego:
wydatki bieżące – 214.923,19 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące – 59.478,00 zł, z tego:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego –
59.478,00 zł
wydatki jednostek budżetowych – 155.445,19 zł, z tego:
wydatki statutowe – 155.445,19 zł, w tym:
- nagrody konkursowe – 7.699,58 zł
- zakup usług pozostałych – 147.745,61 zł
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III. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W budżecie Gminy Rudziniec na rok 2021 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.840.400,00 zł, które
zrealizowane zostały w kwocie 2.747.566,48 zł oraz zaplanowane zostały wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w wysokości 4.088.420,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 3.709.480,44 zł, w tym
na:
- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.491.990,52 zł
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 61.980,02 zł
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych –
4.727,64 zł
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania – 16.774,25 zł
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –
128.214,71 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi – 5.793,30 zł

Objaśnienia
System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec nie bilansuje
się. Rok 2021 zakończył się deficytem w kwocie 961.913,96 zł.
Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych realizowała firma
REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. Zakres umowy obejmował: odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec.
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizował Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Na terenie Gminy
znajduje się jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w miejscowości Rudziniec przy ul. Leśnej 6.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
realizował Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły
się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, „13”, inkaso, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, usługi pocztowe, opłaty komornicze.
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IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa programu (projektu)
Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec
Budowa centrum przesiadkowego typu „Park and Ride”
oraz „Bike and Ride” przy dworcu PKP w Rudzińcu

Plan wydatków
01.01.2021r.
15.000,00

Zmiana
95.300,00
+ 35.000,00

Plan wydatków
31.12.2021r.
95.300,00
50.000,00
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V. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUDZINIEC
(według stanu na dzień 31.12.2021 rok)
Nazwa programu (projektu)

Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec
(2021 - 2022)

Planowane nakłady finansowe

Poniesione
nakłady
finansowe
ogółem

Stopień
realizacji

Poniesione
nakłady
finansowe
w 2021r.

(w %)

113.400,00

93.095,85

93.095,85

3.100.000,00

302.402,36

15.563,12

79.405,00

31.980,00

-

2.830.000,00

1.658.514,06

1.615.833,06

620.000,00

23.985,00

-

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rudziniec
(2018 - 2022)

12.270.000,00

7.805.884,14

3.491.990,52

Świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie

16.690.000,00

9.119.548,72

2.101.626,00

Budowa centrum przesiadkowego typu „Park
and Ride” oraz „Bike and Ride” przy dworcu PKP
w Rudzińcu (2015 - 2023)
Budowa sieci wodociągowej Poniszowice Widów (2014 - 2024)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Poniszowicach (2017 - 2022)
Termomodernizacja budynku LKS Amator
Rudziniec (2020 - 2022)

Zadanie
w trakcie
realizacji
(82,0 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(9,7 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(40,2 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(58,6 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(3,8 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(63,6 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
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(54,6 %)

Gminy Rudziniec (2017 - 2022)
Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych
źródeł energii na budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Rudziniec (2020 – 2022)

1.119.265,00

39.070,95

9.102,00

Zadanie
w trakcie
realizacji
(3,4 %)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S
w Poniszowicach (2020 - 2022)

125.000,00

-

-

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych
w Ligocie Łabędzkiej (2019 – 2024)

325.000,00

96.801,00

-

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rudziniec (2021 – 2022)

135.000,00

73.062,00

73.062,00

Zadanie
w trakcie
realizacji
(0,0 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(29,7 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(54,1 %)

Świadczenie usługi oświetleniowej (2020 – 2023)

920.000,00

363.744,59

293.044,67

Dostosowanie budynków Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Rudnie do 4 – oddziałowej
szkoły podstawowej i dwuoddziałowego
przedszkola (2020 – 2023)

820.800,00

62.800,00

52.000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Bojszowie (2021 – 2022)

100.000,00

29.370,00

29.370,00

60.000,00

-

-

708.000,00

664.974,10

657.343,10

Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej
NR 2967S w Łączy (2021 – 2022)
Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole
Podstawowej w Bojszowie (2020 – 2021)

Zadanie
w trakcie
realizacji
(39,5 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(7,6 %)

Zadanie
w trakcie
realizacji
(29,3 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(0,0 %)
Zadanie
zakończone.
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Budowa Gminnego Centrum Usług
Opiekuńczych (2021 – 2024)
Dobudowa nowych punktów świetlnych
oświetlenia ulicznego zintegrowanych
z istniejącą siecią elektroenergetyczną
(2021 – 2022)

1.475.000,00

6.150,00

6.150,00

252.700,00

51.100,00

51.100,00

Zadanie
w trakcie
realizacji
(0,4 %)
Zadanie
w trakcie
realizacji
(20,2 %)
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 10 marca 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury na 2021 rok

Gminna Biblioteka Publiczna
I.

PRZYCHODY (PLAN)

305 200,00

PRZYCHODY (WYKONANIE)

305 100,00

Z TEGO:
1.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rudziniec

2.

Przychody własne, w tym:

302 500,00
2 600,00

/usługi ksero 100,00; darowizny 2.500,00/

II.

1.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN)

305 200,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE)

305 100,00

Wynagrodzenia, w tym:

215 218,60

/um. zlec. – 1.800,00/

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

3.

Świadczenia urlopowe

4.

Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:

38 289,96
4 779,93
938,00

/szkolenia – 108,00; dofinansowanie do okularów – 600,00; badania okresowe – 230,00/

5.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

11 479,04

/zbiory biblioteczne – 6.472,80; art. na BiblioFerie – 997,73; inne materiały – 4.008,51/

6.

Energia elektryczna i woda

2 989,65

7.

Energia cieplna

11 475,96

8.

Usługi obce, w tym:

19 301,26

/telefon i Internet – 1.739,58; opłaty bankowe – 530,50; usługi informatyczne – 7.968,90;
czynsze – 1.101,24; wymiana tablicy rozdzielczej – 1.800,00; wycieczka dla dzieci i posiłek – 1.050,00;
inne usługi (kominiarskie, wywóz odpadów, przeglądy, aktualizacja programów komp.) – 5.111,04/

9.

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

627,60

/podróże służbowe – 627,60/

Informacje uzupełniające:
Stan zobowiązań na koniec roku
w tym wymagalnych
Stan należności na koniec roku
w tym wymagalnych

277,93
0,00
0,00
0,00

1

Gminny Ośrodek Kultury
I.

PRZYCHODY (PLAN)

495 000,00

PRZYCHODY (WYKONANIE)

493 954,20

1.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rudziniec

450 000,00

2.

Przychody własne, w tym:

43 954,20

/opłaty za sekcje i kółka zainteresowań 26 170,00; wynajem pomieszczeń
i centralne ogrzewanie 14 315,40; sprzedaż wyrobów rękodzielniczych 516,00;
pozostałe przychody operacyjne 2 952,80/

II.

1.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN)

506 667,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE)

505 472,36

Wynagrodzenia, w tym:

328 475,80

/wynagrodzenia osobowe 228 557,64; umowy zlecenia 99 918,16/

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym:

53 461,17

/ZUS 47 560,43; składki na Fundusz Pracy 5 900,74/

3.

Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:

9 466,35

/szkolenia 1 499,00; badania 150,00; pozostałe świadczenia 841,17;
świadczenia urlopowe 6 976,18/

4.

Zakup wyposażenia

5.

Zużycie materiałów, w tym:

9 881,34
36 089,53

/materiały biurowe i papiernicze 2 112,06; opał 16 489,69; środki czystości 1 975,25;
materiały do organizacji imprez i dla sekcji 9 166,63; drobne wyposażenie 4 394,98;
pozostałe materiały 1 950,92/

6.

Energia elektryczna i woda, w tym:

13 204,33

/energia elektryczna 10 538,03; woda 1 090,44; kanalizacja 1 575,86/

7.

Usługi obce, w tym:

46 248,60

/usługi transportowe 2 900,00; bieżąca konserwacja 7 797,09; telefon i internet 2 263,31;
prowadzenie sekcji i warsztatów 9 510,00; organizacja imprez 10 247,00; wywóz nieczystości 1 773,81;
pozostałe usługi 11 757,39/

8.

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

7 359,24

/podróże służbowe 1 826,12; ubezpieczenia majątkowe i OC 5 533,12/

9.

Pozostałe koszty operacyjne

10. Amortyzacja
Informacje uzupełniające:
Stan zobowiązań na koniec roku
w tym wymagalnych
Stan należności na koniec roku
w tym wymagalnych

0,23
1 285,77

432,84
0,00
0,00
0,00
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022r.

Informacja o stanie mienia
GMINY RUDZINIEC
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Rudziniec, marzec 2022r.

1

Spis treści

I.

Wprowadzenie

II.

Mienie komunalne gminy

III. Grunty gminne
IV. Nieruchomości budynkowe
V.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

VI. Środki transportu
VII. Aktywa finansowe
VIII. Dochody z mienia gminy
IX. Ograniczone prawa rzeczowe
X.

Podsumowanie
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I. Wprowadzenie
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), który stanowi, że (cyt.) mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie
ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy, jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).
Informacja o stanie mienia sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zgodnie z którym
powinna ona zawierać:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
− innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
− posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu
terytorialnego.
Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.). Zgodnie z w/w
ustawami, wraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw, nieruchomości stanowiące własność
gminy mogą być przedmiotem:
−

sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste,

−

najmu lub dzierżawy, użyczenia,

−

oddania w trwały zarząd,

−

obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi,

−

wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego
uregulowany jest stan prawny. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie mieniem polegają na dokonaniu
bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników.
Gmina Rudziniec dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy
jednostek organizacyjnych.
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Informacja niniejsza obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. i opracowana została w oparciu
o dane uzyskane od jednostek organizacyjnych gminy, referatów i pracowników Urzędu Gminy. Informacje
opisowe uzupełniają wykresy oraz zestawienia w formie tabelarycznej.

II. Mienie komunalne gminy
Całkowita wartość mienia Gminy Rudziniec brutto według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi
141 907 672,07 zł. Natomiast na dzień 31.12.2020r. wartość mienia brutto wynosiła 135 590 479,96 zł1
co w porównaniu z okresem roku ubiegłego oznacza wzrost jego wartości o 4,66%.
Zmiana wartości mienia ogółem Gminy Rudziniec
Tabela nr 1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

MAJĄTEK OGÓŁEM

Stan
na 31.12.2020r.
(brutto w zł)

135 590 479,962

Stan
na 31.12.2021r.
(brutto w zł)

141 907 672,07

Zmiana wartości

6 317 192,11

% zmiana
wartości

4,66%

Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjny

1

W informacji o stanie mienia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wskazano, że wartość mienia Gminy Rudziniec
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 135 603 756,75 zł. W niniejszej informacji wskazuje się, że na dzień
31.12.2020 r. wartość mienia wynosiła 135 590 479,96 zł. Zaistniała rozbieżność wynika z faktu, iż po przyjęciu
zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2021 r. informacji o stanie mienia za rok 2020,
nastąpiły korekty danych przekazanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudzińcu oraz Centrum Usług Wspólnych
w Rudzińcu.
Przedmiotowe korekty dotyczyły:
− w zakresie danych przekazanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudzińcu:
➢ zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych z kwoty 50 351,65 zł do kwoty 40 072,11 zł
(tj. o kwotę 10 279,54 zł) – kwota zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych obejmuje
wartość zlikwidowanego zepsutego sprzętu komputerowego (monitory, komputery,) oraz skanerów
zakupionych w latach 2007-2011;
− w zakresie danych przekazanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu:
➢ zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych z kwoty 2 280 938,91 zł do kwoty 2 282 933,36 zł
(tj. o kwotę 1 994,45 zł) – kwota zwiększenia jest konsekwencją omyłki rachunkowej wynikającej
z błędnie wstawionej formuły w Excelu w zestawieniu zbiorczym podsumowującym stan mienia ze
wszystkich jednostek oświatowych w Gminie Rudziniec
➢ zmniejszenia kwoty obejmującej wartości niematerialne i prawne z kwoty 78 068,24 zł do kwoty
73 076,54 zł (tj. o kwotę 4 991,70 zł) – kwota zmniejszenia jest konsekwencją omyłki rachunkowej
wynikającej z błędnie wstawionej formuły w Excelu w zestawieniu zbiorczym podsumowującym stan
mienia ze wszystkich jednostek oświatowych w Gminie Rudziniec
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vide: przypis 1
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Wartość mienia Gminy Rudziniec - ogółem
Tabela nr 2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

ŚRODKI TRWAŁE

2.

POZOSTAŁE ŚRODKI
TRWAŁE

3.

Stan na
31.12.2020r.
(brutto)

Stan na
31.12.2021r.
(brutto)

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

128 077 131,42

132 086 351,73

4 009 220,31

3,13%

4 890 703,613

5 435 799,94

545 096,33

11,15%

ZBIORY BIBLIOTECZNE

726 922,04

565 106,98

-161 815,06

-22,26%

4.

WARTOŚCI
NIEMATERIALNE
I PRAWNE

460 093,364

462 666,44

2 573,08

0,56%

5.

DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE

863 000,00

863 000,00

0,00

0,00%

6.

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
(inwestycje)

572 629,53

2 494 746,98

1 922 117,45

335,67%

135 590 479,965

141 907 672,07

6 317 192,11

4,66%

Ogółem
Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjnych

Dane ujęte w powyższej tabeli przedstawiono na wykresie celem zobrazowania struktury mienia gminy.
Wykres nr 1
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 2)

Wartośc mienia komunalnego Gminy Rudziniec wg stanu na dzień 31.12.2021r.
140 000 000,00
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vide: przypis 1
vide: przypis 1
5
vide: przypis 1
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Na wzrost wartości majątku w 2021r. wpłynęły między innymi niżej wskazane okoliczności:
•

przebudowa nawierzchni następujących dróg:
−

w sołectwie Bojszów: ul. Brzozowa,

−

w sołectwie Bycina: ul. Rolnicza,

−

w sołectwie Chechło: ul. Ogrodowa,

−

w sołectwie Kleszczów: ul. Rzemieślników,

−

w sołectwie Ligota Łabędzka: ul. Kościelna,

−

w sołectwie Łany: ul. Ogrodowa,

−

w sołectwie Niekarmia: boczna ul. Toszeckiej,

−

w sołectwie Rudno: droga bez nazwy nr 1 (boczna ul. Gliwickiej w kierunku do ul. Dębowej),

−

w sołectwie Rudziniec: ul. Zamkowa,

−

w sołectwie Rzeczyce: ul. Piaskowa,

−

w sołectwie Słupsko: ul. Stawowa, ul. Nowowiejska,

−

w sołectwie Taciszów: ul. Leśna,

−

w sołectwie Widów: ul. Polna, ul. Łąkowa,

•

budowa wiaty przy placu zabaw w sołectwie Łącza,

•

zakup samochodu pożarniczego SCANIA dla OSP Słupsko.
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Wartość środków trwałych Gminy Rudziniec według grup rodzajowych – ogółem
Tabela nr 3

wartość brutto w zł
31.12.2020r.

wartość brutto w zł
31.12.2021r.

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty

7 924 690,23

9 668 431,43

1 743 741,20

22,00%

1

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego
i spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego

50 685 851,62

51 254 299,31

568 447,69

1,12%

63 680 027,31

64 892 962,06

1 212 934,75

1,90%

155 404,29

199 475,07

44 070,78

28,36%

429 276,28

455 029,72

25 753,44

6,00%

513 776,99

581 611,49

67 834,50

13,20%

698 895,72

759 134,18

60 238,46

8,62%

3 080 440,04

3 335 987,09

255 547,05

8,30%

908 768,94

939 421,38

30 652,44

3,37%

128 077 131,42

132 086 351,73

4 009 220,31

3,13%

2

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

3

Kotły i maszyny energetyczne

4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

6

Urządzenia techniczne

7

Środki transportu

8

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjnych
Wykres nr 2
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 3)

Wartość środków trwałych Gminy Rudziniec wg grup rodzajowych na dzień
31.12.2021r.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Środki transportu

939 421,38
3 335 987,09

Urządzenia techniczne

759 134,18

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

581 611,49

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

455 029,72

Kotły i maszyny energetyczne

199 475,07
64 892 962,06

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Grunty

51 254 299,31
9 668 431,43
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Wykres nr 3
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 3)

70 000 000,00

Zmiana wartości środków trwałych Gminy Rudziniec wg grup rodzajowych
w latach 2020 - 2021
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50 685 85 1,62

31. 12.202 1r.

9 6 68 431 ,43

51 254 29 9,31

Kotły i
m as zyn y
energ etyczn e

Maszyn y,
urząd zenia i
aparaty
ogó lnego
zas tos owania

Maszyn y,
urząd zenia i
aparaty
specjalistyczne

Urząd zeni a
techniczne

Śro dki
transp ortu

Narzędzia,
przyrządy ,
ruchomości i
wypo sażenie,
gdzie indziej
ni es klasyfik ow
ane

63 680 02 7,31

155 404,2 9

429 276,2 8

513 776,9 9

698 895,7 2

3 0 80 440 ,04

908 768,9 4

64 892 96 2,06

199 475,0 7

455 029,7 2

581 611,4 9

759 134,1 8

3 3 35 987 ,09

939 421,3 8

W celu sprawnego zarządzania gminnym majątkiem, Gmina Rudziniec dokonała jego rozdysponowania
pomiędzy jednostki organizacyjne tj. jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucje
kultury. Jednostkami budżetowymi Gminy są:
1. Urząd Gminy w Rudzińcu,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach,
3. Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu,
4. Placówki oświatowe obejmujące Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkolno – Przedszkolne
−

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bojszowie,

−

Szkoła Podstawowa w Bycinie,

−

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu.

W formie samorządowego zakładu budżetowego działa:
−

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Natomiast w formie instytucji kultury działają:
−

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach,

−

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu z filią w Poniszowicach.

W poniższych tabelach zestawiono środki trwałe, znajdujące się na stanie jednostek budżetowych, zakładu
budżetowego oraz instytucji kultury.
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Wartość środków trwałych jednostek budżetowych Gminy Rudziniec
Tabela nr 4

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty
Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego
i spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

1

2
3
4
5

wartość brutto w zł
31.12.2020r.
6 452 419,25

wartość brutto w zł
31.12.2021r.
8 125 784,45

Zmiana
wartości
1 673 365,20

% zmiana
wartości
25,93%

37 475 989,22

36 501 170,93

-974 818,29

-2,60%

39 457 146,20

40 439 020,52

981 874,32

2,49%

120 382,29

164 453,07

44 070,78

36,61%

290 885,00

316 638,44

25 753,44

8,85%

113 028,00

113 028,00

0,00

0,00%

6

Urządzenia techniczne

410 811,10

471 049,56

60 238,46

14,66%

7

Środki transportu

1 609 210,89

1 804 210,89

195 000,00

12,12%

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

764 255,47

794 907,91

30 652,44

4,01%

86 694 127,42

88 730 263,77

2 036 136,35

2,35%

8

Źródło: dane jednostek budżetowych

Wartość środków trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Tabela nr 5

wartość brutto w zł
31.12.2020r.

wartość brutto w zł
31.12.2021r.

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty

1 396 850,98

1 467 226,98

70 376,00

5,04%

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne

13 134 082,40

14 677 348,38

1 543 265,98

11,75%

24 218 704,04

24 449 764,47

231 060,43

0,95%

35 022,00

35 022,00

0,00

0,00%

1

2
3
4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

138 391,28

138 391,28

0,00

0,00%

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

400 748,99

468 583,49

67 834,50

16,93%

6

Urządzenia techniczne

288 084,62

288 084,62

0,00

0,00%

7

Środki transportu
Narzędzie, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

1 471 229,15

1 531 776,20

60 547,05

4,12%

107 379,68
41 190 493,14

107 379,68
43 163 577,10

0,00
1 973 083,96

0,00%
4,79%

8

Źródło: dane ZBGKiM
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Wartość środków trwałych jednostek kultury Gminy Rudziniec
Tabela nr 6

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty
Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne
Urządzenia techniczne

1

2
3
4
5
6
7
8

Środki transportu
Narzędzie, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

wartość brutto w zł
31.12.2020r.
75 420,00

wartość brutto w zł
31.12. 2021r.
75 420,00

75 780,00

Zmiana
wartości
0,00

% zmiana
wartości
0,00%

75 780,00

0,00

0,00%

4 177,07

4 177,07

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

37 133,79
192 510,86

37 133,79
192 510,86

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Źródło: dane instytucji kultury

III. Grunty gminne
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących wyłączną własność Gminy Rudziniec na dzień
31.12.2020r. wynosiła 505,1259 ha, z tego 16,6091 ha obciążonych było prawem użytkowania wieczystego na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
Natomiast na dzień 31.12.2021r., Gmina Rudziniec była właścicielem 510,9249 ha, w tym obciążonych
prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych 16,6091 ha.
Nadto Gmina Rudziniec posiadała również grunty we współwłasności z innymi podmiotami o łącznej
powierzchni 3,6603 ha, w tym:
−

będących na stanie środków trwałych Urzędu Gminy Rudziniec – 3,0605 ha6;

−

będących na stanie środków trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu - 0,5998 ha (grunty te zostały oddane w trwały zarząd w/w jednostce)7.

6

Działki nr: 25/1 o pow. 0,1337 ha, 25/4 o pow. 0,1432 ha, 25/5 o pow. 0,3866 ha, k. m. 4, obręb Bojszów (udział w wysokości
5000/10000);
Działki nr: 60 o pow. 0,6720 ha, 252 o pow. 0,0485 ha, 1270/744 o pow. 0,0006 ha, 1271/744 o pow. 0,0142 ha, 1272/744
o pow. 0,0792 ha, 1279/743 o pow. 0,1267 ha, 2114/251 o pow. 0,1411 ha, 2115/251 o pow. 0,0245 ha, 2116/251 o pow. 0,1537 ha
oraz 2187/743 ha o pow. 1,1365 ha, k. m. 3, obręb Chechło (udział w gruncie 6/8);

7

Działka nr 32/11 o pow. 0,1376 ha, k. m. 4, obręb Bojszów (udział w wysokości ½);
Działki nr: 2/1 o pow. 0,0700 ha, k. m. 5, obręb Chechło (udział w wysokości 1/3), 2/4 o pow. 0,1192 ha, k. m. 5, obręb Chechło
(udział w wysokości 174/1000), 10/12 o pow. 0,1025 ha, k .m. 5, obręb Chechło (udział w wysokości 499/1000), 991/322
o pow. 0,1705 ha, k. m. 2, obręb Widów (udział w wysokości 692/1000)
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Powierzchnia gruntów Gminy Rudziniec z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego
z wyszczególnieniem rodzaju gruntów
Tabela nr 7
stan na 31.12.2020r.

Lp.
1.
1)
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

Rodzaj gruntu
Grunty rolne, które
dzielą się na
użytki rolne, w tym:
grunty orne
(symbol R)
sady
(symbol S)
S-R
łąki trwałe
(symbol Ł)
pastwiska trwałe
(symbol Ps)
grunty rolne
zabudowane
(symbol Br)
Br-Ł
Br-Ps
Br-R
grunty pod stawami
(symbol Wsr)
grunty pod rowami
(symbol W)
W-Ł
W-Ps
W-R

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

-

-

-

-

-

-

181,62098

0,4282

1,8717

182,1590

0,4282

1,8717

0,0000
0,1416

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,1416

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

56,2749

2,8358

0,5640

57,5227

2,8358

0,5640

23,1657

0,0000

0,0560

24,6389

0,0000

0,0560

0,0000
0,28179
0,6316
2,701810

0,0000
0,0000
0,5161
0,4454

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,2817
0,6316
2,6649

0,0000
0,0000
0,5161
0,4454

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,7423

0,6284

0,0000

0,7423

0,6284

0,0000

13,3837
0,3280
0,0517
0,1734

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0245
0,0000
0,0000
0,0000

13,5016
0,3280
0,0517
0,1734

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0245
0,0000
0,0000
0,0000
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem R wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi
181,6209 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 181,5563 ha).

9

Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-Ł dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-Ł wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 0,2817 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 0,1264 ha).

10

Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-R wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 2,7018 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 2,7664 ha).
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stan na 31.12.2020r.

Lp.

h)

2)

Rodzaj gruntu
grunty zadrzewione
i zakrzewione na
użytkach rolnych
(symbol Lzr)
Lzr-Ps
Lzr-R
nieużytki (symbol N)

3.

Grunty leśne, które
dzielą się na:
lasy
(symbol Ls)
grunty zadrzewione
i zakrzewione
(symbol Lz)
Grunty zabudowane
i zurbanizowane, które
dzielą się na:

1)

tereny mieszkaniowe
(symbol B)

2.
1)

2)

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

0,0000
0,2254
1,8110
8,6637

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,2254
1,8110
8,6637

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

-

-

-

-

-

-

3,9960

0,0000

0,0000

3,9960

0,0000

0,0000

13,4050

4,4800

0,0000

13,3887

4,4800

0,0000

-

-

-

-

-

-

2,9812

0,2360

0,7374

2,9862

0,2360

0,7374

2,3144

0,8997

0,1337

2,3144

0,8997

0,1337

3)

tereny przemysłowe
(symbol Ba)
inne tereny zabudowane
(symbol Bi)

14,822411

1,9233

0,2730

14,8224

1,9233

0,2730

4)

zurbanizowane tereny
niezabudowane
lub w trakcie zabudowy
(symbol Bp)

0,2205

0,0000

0,0000

0,2481

0,0000

0,0000

5)

tereny rekreacyjno wypoczynkowe
(symbol Bz)

23,3550

3,9520

0,0000

23,5168

3,9520

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

-

-

142,3747
0,0355
0,0573
0,0616

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

144,1901
0,0355
0,0573
0,0616

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,5433

0,0000

0,0000

0,5433

0,0000

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

-

-

2)

6)
7)
a)

użytki kopalne
(symbol K)
tereny komunikacyjne,
w tym:
drogi
(symbol dr)
dr-Ł
dr-Ps
dr-R

d)

tereny kolejowe
(symbol Tk)
inne tereny
komunikacyjne
(symbol Ti)
grunty przeznaczone
pod budowę dróg
publicznych lub linii
kolejowych
(symbol Tp)

4.

Grunty pod wodami,
które dzielą się na:

b)

c)
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Bi dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Bi wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 14,8224 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 14,9777 ha).

12

stan na 31.12.2020r.

Lp.

1)

2)

3)
5.

Rodzaj gruntu
grunty pod wodami
morskimi
wewnętrznymi
(symbol Wm)
grunty pod wodami
powierzchniowymi
płynącymi (symbol Wp)
grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi (symbol Ws)
Tereny różne (symbol
Tr)

Razem:
Źródło: dane urzędu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,6306

0,2642

0,0000

1,8036

0,2642

0,0000

0,4044

0,0000

0,0000

0,6968

0,0000

0,0000

3,8600

0,0000

0,0000

3,8600

0,0000

0,0000

505,1259

16,6091

3,6603

510,9249

16,6091

3,6603
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Powierzchnia gruntów Gminy Rudziniec z rozbiciem na sołectwa oraz zapisy w rejestrach ewidencji
środków trwałych jednostek organizacyjnych
Tabela nr 8
Stan na 31.12.2020r.

Stan na 31.12.2021r.

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
w 100%
własności wraz
z gruntami
oddanymi
w użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
we współwłasności

Powierzchnia
gruntów w ha na
stanie środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
w 100%
własności (bez
Urzędu Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
we współwłasności (bez Urzędu
Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
w 100%
własności wraz
z gruntami
oddanymi
w użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
we współwłasności

Powierzchnia
gruntów w ha na
stanie środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
w 100%
własności (bez
Urzędu Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
we współwłasności (bez
Urzędu Gminy)

Lp.

Miejscowość

1.

Bojszów

29,0031

0,6635

4,4311

0,1376

29,0031

0,6635

4,4311

0,1376

2.

Bycina

31,6461

0,0000

1,4339

0,0000

32,1965

0,0000

1,4339

0,0000

3.

Chechło

41,5630

2,3970

0,7832

0,2917

41,5630

2,3970

0,7832

0,2917

4.

Kleszczów

29,0861

0,0000

1,7892

0,0000

30,5608

0,0000

1,7892

0,0000

5.

Ligota Łabędzka

6,0650

0,0000

0,3017

0,0000

6,0650

0,0000

0,3017

0,0000

6.

Łany

44,6290

0,0000

0,9391

0,0000

44,8348

0,0000

0,9391

0,0000

7.

Łącza

8,4822

0,0000

0,0000

0,0000

8,4822

0,0000

0,0000

0,0000

8.

Niekarmia

12,2561

0,0000

0,0000

0,0000

11,7582

0,0000

0,4979

0,0000

9.

Niewiesze

31,6367

0,0000

12,3470

0,0000

30,7151

0,0000

13,1130

0,0000

10.

Pławniowice

23,4504

0,0000

2,2595

0,0000

23,4372

0,0000

2,2595

0,0000

11.

Poniszowice

17,3084

0,0000

3,7865

0,0000

17,2643

0,0000

3,8306

0,0000

12.

Rudno

53,9342

0,0000

1,8755

0,0000

53,7903

0,0000

1,8755

0,0000

13.

Rudziniec

62,5224

0,0000

7,9054

0,0000

15,8084

0,0000

7,9054

0,0000

14.

Rzeczyce

15,7676

0,0000

0,6224

0,0000

64,1987

0,0000

0,6224

0,0000

15.

Słupsko

22,2830

0,0000

0,6293

0,0000

22,3258

0,0000

0,6293

0,0000

16.

Taciszów

22,1789

0,0000

0,5886

0,0000

21,2088

0,0000

3,6796

0,0000

17.

Widów

13,6213

0,0000

0,0000

0,1705

13,6213

0,0000

0,0000

0,1705

Ogółem

465,4335

3,0605

39,6924

0,5998

466,8335

3,0605

44,0914

0,5998

Źródło: dane urzędu
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Zasób nieruchomości Gminy Rudziniec wg rodzaju użytków
Tabela nr 9
stan na 31.12.2020r.
Lp.

Rodzaj gruntu

Własność

stan na 31.12.2021r.

Współwłasność

Własność

Współwłasność

1.

Grunty rolne, które dzielą się na

-

-

-

-

1)

użytki rolne, w tym:
grunty orne
(symbol R)
sady
(symbol S)

-

-

-

-

181,192712

1,8717

181,7308

1,8717

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1416

0,0000

0,1416

0,0000

łąki trwałe (symbol Ł)
pastwiska trwałe
(symbol Ps)
grunty rolne zabudowane
(symbol Br)

53,4391

0,5640

54,6869

0,5640

23,1657

0,0560

24,6389

0,0560

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Br-Ł

0,281713

0,0000

0,2817

0,0000

a)
b)

S-R
c)
d)
e)

Br-Ps

f)
g)

h)

2)

Br-R
grunty pod stawami
(symbol Wsr)
grunty pod rowami
(symbol W)

0,1155

0,0000

0,1155

0,0000

2,256414

0,0000

2,2195

0,0000

0,1139

0,0000

0,1139

0,0000

13,3837

0,0245

13,5016

0,0245

W-Ł

0,3280

0,0000

0,3280

0,0000

W-Ps

0,0517

0,0000

0,0517

0,0000

W-R
grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych
(symbol Lzr)

0,1734

0,0000

0,1734

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Lzr-Ps

0,2254

0,0000

0,2254

0,0000

Lzr-R
nieużytki
(symbol N)

1,8110

0,0000

1,8110

0,0000

8,6637

0,0000

8,6637

0,0000
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem R wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi
181,1927 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 181,1281 ha).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-Ł dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-Ł wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 0,2817 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 0,1264 ha).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-R wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 2,2564 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 2,3210 ha).
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stan na 31.12.2020r.
Lp.
2.
1)
2)

3.
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
a)

b)
c)

d)
4.

1)

2)

3)
5.

Rodzaj gruntu

Własność

stan na 31.12.2021r.

Współwłasność

Własność

Współwłasność

-

-

-

-

3,9960

0,0000

3,9960

0,0000

8,9250

0,0000

8,9087

0,0000

-

-

-

-

2,7452

0,7374

2,7502

0,7374

1,4147

0,1337

1,4147

0,1337

12,899115

0,2730

12,8991

0,2730

0,2205

0,0000

0,2481

0,0000

19,4030

0,0000

19,5648

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

142,3747

0,0000

144,1901

0,0000

dr-Ł

0,0355

0,0000

0,0355

0,0000

dr-Ps

0,0573

0,0000

0,0573

0,0000

dr-R
tereny kolejowe
(symbol Tk)
inne tereny komunikacyjne
(symbol Ti)
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii
kolejowych
(symbol Tp)
Grunty pod wodami, które dzielą
się na:
grunty pod wodami morskimi
wewnętrznymi
(symbol Wm)
grunty pod wodami
powierzchniowymi płynącymi
(symbol Wp)
grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi
(symbol Ws)
Tereny różne
(symbol Tr)

0,0616

0,0000

0,0616

0,0000

0,5433

0,0000

0,5433

0,0000

4,8666

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,3664

0,0000

1,5394

0,0000

0,4044

0,0000

0,6968

0,0000

3,8600

0,0000

3,8600

0,0000

488,5168

3,6603

494,3158

3,6603

Grunty leśne, które dzielą się na:
lasy
(symbol Ls)
grunty zadrzewione i zakrzewione
(symbol Lz)
Grunty zabudowane
i zurbanizowane, które dzielą się
na:
tereny mieszkaniowe
(symbol B)
tereny przemysłowe
(symbol Ba)
inne tereny zabudowane
(symbol Bi)
zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
(symbol Bp)
tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
(symbol Bz)
użytki kopalne
(symbol K)
tereny komunikacyjne, w tym:
drogi
(symbol dr)

Razem:

Źródło: dane urzędu

Powyższy wykaz zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec sporządzono w oparciu o treść art. 24 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Bi dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Bi wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 12,8991 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 13,0544 ha).
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Struktura gruntów gminnych wg form dysponowania
Tabela nr 10
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha
na dzień 31.12.2020r.

Struktura w %

Powierzchnia w ha
na dzień 31.12.2021r.

Struktura w %

219,7797

43,51

235,7403

46,14

204,4632

40,48

190,686016

37,32

22,7926

4,51

22,0092

4,31

16,6091

3,29

16,6091

3,25

39,6924

7,86

44,0914

8,63

1,7889

0,35

1,7889

0,35

505,1259

100

510,9249

100

Stanowiące własność gminy nieoddane
w posiadane zależne
Stanowiące własność gminy oddane
w posiadane zależne - dzierżawa
Stanowiące własność gminy oddane
w posiadane zależne - użyczenie
Stanowiące własność gminy oddane
w użytkowanie wieczyste
Stanowiące własność gminy oddane
w trwały zarząd
Stanowiące własność gminy oddane
w administrowanie i do eksploatacji
Razem
Źródło: dane urzędu

W celu obrazowego przedstawienia struktury gospodarowania gruntami będącymi własnością gminy posłużono
się wykresem.
Wykres nr 4
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 10)

Powierzchnia gruntów gminnych w ha wg form dysponowania
na dzień 31.12.2021r
44,0914

1,7889

16,6091
235,7403
22,0092

190,6860

Stanowiące własność gminy nieoddane w posiadane zależne

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - dzierżawa
Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - użyczenie
Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste
Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd
Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do eksploatacji
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Prócz umów dzierżawy dot. gruntów (w zależności od wydzierżawianej powierzchni), Gmina Rudziniec jest także
stroną umów dzierżawy dot. m. in. gruntów wykorzystywanych na cele umieszczania szaf kablowych sieci
teletechnicznej (niezależnie od powierzchni zajmowanego terenu) oraz na cele stanowisk kontenerowych (odzieży
używanej; w przeliczeniu na liczbę stanowisk).
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W grupie gruntów nieoddanych w posiadane zależne znajdują się m. in. grunty zajęte pod terenami
komunikacyjnymi, wodami etc.
W okresie sprawozdawczym, w celu prowadzenia działalności statutowej, oddano w trwały zarząd
Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu n/w nieruchomości oznaczone
jako:
➢ działka nr 393/195 o pow. 0,7660 ha, a. m. 2, obręb Niewiesze (ul. Plażowa 19, Niewiesze),
KW nr GL1G/00031482/5, zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym (tj. budynkiem użyteczności
publicznej stanowiącym świetlicę wiejską oraz budynek OSP) o pow. zabudowy 190,12 m2 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami placu zabaw, na działalność statutową ZBGKiM,
tj. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi oraz kultury fizycznej i sportu,
w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działka nr 307/175 o pow. 0,4979 ha, a. m. 1, obręb Niekarmia (ul. Słupska 2, Niekarmia),
KW nr GL1G/00035778/5, zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym o pow. użytkowej
177,30 m2 (w tym pow. użytkowa lokali mieszkalnych – 97,70 m2 oraz pow. użytkowa lokali
użytkowych – 79,60 m2) oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 28,70 m2 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami placu zabaw oraz częścią rekreacyjną, na działalność
statutową ZBGKiM, tj. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi oraz
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działki nr 111 o pow. 0,0050 ha oraz 1012/109 o pow. 0,0391 ha (o łącznej pow. 0,0441 ha), a. m. 1,
obręb Poniszowice, KW nr GL1G/00061574/6 wraz z posadowionymi na tym terenie urządzeniami
placu zabaw, na działalność statutową ZBGKiM, tj. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działka nr 674/155 o pow. 3,0910, a. m. 2, obręb Taciszów, KW nr GL1G/00064481/8 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami boiska, na działalność statutową ZBGKiM, tj. kultury
fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Rudziniec w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Tabela nr 11

Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

1.

Rudziniec

164

0,0450

1 170,00

2.

Taciszów

179/72

0,2116

5 501,60

3.

Taciszów

180/72

0,0476

1 237,60

4.

Bycina

2581/298

0,0025

65,00

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu

Data wydania
decyzji

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.252.2019

30.12.2020r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.67.2019

25.03.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.45.2019

24.03.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

5.

Bycina

2585/299

0,0213

553,80

6.

Łany

891/228

0,0930

2 418,00

7.

Słupsko

609/89

0,0428

1 112,80

8.

Łany

325/88

0,1155

3 003,00

9.

Łany

326/88

0,0714

1 856,40

10.

Kleszczów

275/33

0,0859

2 233,40

11.

Taciszów

57

0,2530

3 795,00

12.

Taciszów

61

0,3320

61 582,00

13.

Taciszów

1715/60

0,2924

4 386,00

14.

Rudziniec

2

1,0400

27 040,00

15.

Rudziniec

3

0,0800

1 634,50

16.

Taciszów

575/56

0,0426

28 968,00

17.

Taciszów

645/164

0,0282

8 646,60

18.

Taciszów

658/143

0,0156

10 608,00

19.

Taciszów

660/143

0,0034

2 312,00

20.

Taciszów

663/143

0,0568

38 624,00

21.

Taciszów

665/143

0,0468

28 946,40

22.

Bycina

653/208

0,0360

936,00

23.

Bycina

654/207

0,0830

2 158,00

24.

Bycina

1010/205

0,0579

1 505,40

25.

Bycina

1016/206

0,0197

512,20

26.

Bycina

1020/209

0,3300

8 580,00

27.

Rudziniec

422/37

0,0310

806,00

28.

Rudziniec

496/93

0,0661

1 718,60

29.

Rudziniec

497/93

0,0378

982,80

30.

Rudziniec

557/37

0,1798

4 674,80

31.

Łany

911/241

0,5786

29 309,50

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.46.2019
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.182.2018
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.38.2019

Data wydania
decyzji
24.03.2021r.
22.02.2021r.
31.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.89.2019

31.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.39.2019

15.06.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.214.2017

22.12.2017r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.88.2019

14.07.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.567.2018

09.04.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.87.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.188.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr WXV.7510.1.188.2.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.188.3.2018
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.187.2016

12.05.2021r.
01.10.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

32.

Kleszczów

507/103

1,3888

944 384,00

33.

Taciszów

62

0,8995

23 387,00

34.

Rudziniec

328/4

0,1730

35 759,20

35.

Łany

830/187

0,0140

702,60

36.

Łany

831/187

0,0120

602,23

37.

Łany

832/187

0,1354

6 795,17

38.

Łany

14

0,0240

1 670,59

39.

Łany

22/8

0,3840

26 729,41

40.

Łany

158/81

0,1370

4 650,00

41.

Łany

159/81

0,1370

4 650,00

42.

Łany

566/74

0,0049

5 400,00

43.

Łany

568/74

0,0137

15 097,96

44.

Łany

569/74

0,0128

14 106,12

45.

Łany

570/74

0,0108

11 902,04

46.

Łany

746/74

0,0023

2 534,70

47.

Łany

747/74

0,0045

4 959,18

48.

Pławniowice

661/167

0,0104

5 210,00

49.

Bycina

2795/296

0,0001

68,00

50.

Bycina

2796/296

0,4635

285 226,80

51.

Poniszowice

356/10

0,0785

1 177,50

52.

Poniszowice

357/10

0,2796

4 194,00

53.

Poniszowice

358/10

0,0073

109,50

54.

Poniszowice

359/10

0,2049

3 073,50

55.

Poniszowice

360/10

0,0105

157,50

56.

Poniszowice

361/10

0,4950

7 425,00

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.337.2017
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.70.2019
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.338.2017

akt notarialny Rep. A
Nr 22439/2021
z dnia 16.12.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.497.2017
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 37/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 1886/296 o pow. 0,4636 ha,
a. m. 2, obręb Bycina
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 341/10 o pow. 0,3581 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 342/10 o pow. 0,2122 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 343/10 o pow. 0,5055 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice

Data wydania
decyzji
25.08.2021r.
18.08.2021.
19.08.2021r.

16.12.2021r.

17.11.2021r

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

57.

Taciszów

2627/49

0,1123

2 919,80

58.

Taciszów

2628/49

0,8815

22 919,00

59.

Rzeczyce

322/118

0,0310

465,00

60.

Rzeczyce

1068/118

0,0098

147,00

10,2854

1 723 300,20

Razem

Podstawa nabycia

Wartość
gruntu

Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 39/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 1720/49 o pow. 0,9938 ha,
a. m. 12, obręb Taciszów
Zawiadomienie Starostwa
Powiatowego w Gliwicach
o wprowadzonych zmianach
ewidencyjnych (przybytek
powierzchni działki
nr 322/118, a. m. 1,
obręb Rzeczyce z 0,0630 ha
na 0,0940 ha)
Zawiadomienie Starostwa
Powiatowego w Gliwicach
o wprowadzonych zmianach
ewidencyjnych (przybytek
powierzchni działki
nr 1068/118, a. m. 1,
obręb Rzeczyce z 0,0522 ha
na 0,0620 ha)

Data wydania
decyzji

14.12.2021r.

12.03.2021r.

12.03.2021r.

Źródło: dane urzędu

W tabeli nr 11 przedstawiony został obszar powierzchni gruntów, które zostały nabyte do gminnego
zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Podstawą przejęcia przedmiotowych gruntów były:
−

decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, na podst.
których Gmina Rudziniec nabyła prawo własności odpowiednio w/w działek,

−

decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 19 października 1991r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na podst. których Gmina Rudziniec
nabyła prawo własności odpowiednio w/w działek,

−

akt notarialny Rep. A Nr 22439/2021 z dnia 16.12.2021r., na podstawie którego Gmina Rudziniec nabyła
od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek: 830/187, 831/187, 832/187,
14, 22/8, 158/81, 159/81, 566/74, 568/74, 569/74, 570/74, 746/74, 747/74 o łącznej pow. 0,8924 ha,
obręb Łany, 17

−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 37/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1886/296 o pow. 0,4636 ha
(powstały działki o nr: 2795/296 o pow. 0,0001 ha oraz 2796/296 o pow. 0,4635 ha),

17

Na działkach nr 568/74, nr 569/74, nr 570/74 znajduje się zabudowa mieszkaniowo gospodarcza stanowiąca zwarty
kompleks o łącznej powierzchni zabudowy 246 m2, składający się 1 budynku mieszkalnego oraz 3 budynków
gospodarczych
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−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działek: 341/10 o pow. 0,3581 ha
(powstały działki o nr: 356/10 o pow. 0,0785 ha oraz 357/10 o pow. 0,2796 ha); 342/10 o pow. 0,2122 ha
(powstały działki o nr: 358/10 o pow. 0,0073 ha oraz 359/10 o pow. 0,2049 ha); 343/10 o pow. 0,5055 ha
(powstały działki o nr: 360/10 o pow. 0,0105 ha oraz 361/10 o pow. 0,4950 ha),

−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 39/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1720/49 o pow. 0,9938 ha
(powstały działki o nr: 2627/49 o pow. 0,1123 ha oraz 2628/49 o pow. 0,8815 ha),

−

Zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Gliwicach o wprowadzonych zmianach ewidencyjnych,
przedmiotem których był przybytek powierzchni działki nr 322/118, a. m. 1, obręb Rzeczyce z 0,0630 ha
na 0,0940 ha oraz przybytek powierzchni działki nr 1068/118, a. m. 1, obręb Rzeczyce z 0,0522 ha na
0,0620 ha.
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IV. Nieruchomości budynkowe
W skład majątku Gminy wchodzą również zasoby w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych.
W większości zasobami tymi gospodaruje jednostka organizacyjna Gminy Rudziniec, działająca w formie
samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu.
Wykaz budynków i lokali będących w zarządzie
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021r.
Tabela nr 12

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adres nieruchomości

Bojszów
ul. Dąbrówka 1
Bojszów
ul. Dąbrówka 3
Bojszów
ul. Dąbrówka 3A
Bojszów
ul. Dąbrówka 7
- lokal mieszkalny
udział w gruncie
Bojszów
ul. Dąbrówka 10
- udział
w nieruchomości
gruntowej
Bojszów
ul. Kościuszki 9
Bojszów
ul. Kościuszki 22
Bojszów
ul. Szkolna 12
Bycina
ul. Pyskowicka 47
Bycina
ul. Szkolna 17
Bycina
ul. Szkolna 20
Chechło
ul. Parkowa 1A
- udział
w nieruchomości
gruntowej
Chechło
ul. Piękna 10
Chechło
ul. Piękna 7A lokal mieszkalny
udział w gruncie
Ligota Łabędzka
ul. Szkolna 1
Łany
ul. Młyńska 33
Łany ul.
Pyskowicka 22
Łany ul.
Pyskowicka 40
Niekarmia
ul. Słupska 2

Ilość lokali
mieszkalnych

Pow.
użytkowa
w m2

Ilość lokali
użytkowych

Pow.
użytkowa
w m2

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

4

209,40

209,40

2

199,14

199,14

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

Razem
pow.
użytkowa
w m2

209,40

7,30

807,81

1006,95

126,91

126,91

1

50,00

50,00

57,30

20

1088,40

1088,40

2

140,50

140,50

90,70

231,20

1088,40

5

372,54

372,54

26,73

399,27

3

46,30

233,47

31,30

264,77

3

187,17

8

349,41

349,41

30,49

379,90

7

213,36

213,36

100,59

313,95

3

125,17

253,54

64,62

318,16

1

52,00

52,00

10

216,71

216,71

1

86,47

86,47

2

2
7

250,63

5

305,50

1

4

179,20

1

97,70

128,37

267,90

267,90

52,00
33,16

249,87

86,47
58,30

326,20

250,63

250,63

81,80

387,30

387,30

2

158,20

337,40

16,30

353,70

1

79,60

177,30

28,70

206,00
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Lp.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Adres nieruchomości

Niewiesze
ul. Plażowa 19
Niewiesze
ul. Pyskowicka 40
Pławniowice
ul. Gliwicka 50
Pławniowice
ul. Gliwicka 54
Pławniowice
ul. Gliwicka 71
Pławniowice
ul. Gliwicka 91
Poniszowice,
ul. Gliwicka 14
Poniszowice
ul. Strażacka 1
Poniszowice
ul. Strażacka 3
Rudno
ul. Gliwicka 119
Rudno
ul. Gliwicka 121
Rudno
ul. Szkolna 7
Rudno
ul. Strażacka 12
Rudziniec
ul. Gliwicka 1
Rudziniec
ul. Gliwicka 2/2
Rudziniec
ul. Gliwicka 12
Rudziniec
ul. Kanałowa 1
Rudziniec
ul. Kanałowa 3
Rudziniec
ul. Lipowa 43
Rudziniec
ul. Opolska 1
Rudziniec
ul. Opolska 4
Rudziniec
ul. Tartak 1
Rzeczyce
ul. Kolejowa 10
Rzeczyce
ul. Kolejowa 10A
Rzeczyce
ul. Polna 17
Rzeczyce
ul. Polna 19
Słupsko
ul. Lipowa 1
Słupsko
ul. Polna 2
Taciszów
ul. Gliwicka 51
Taciszów
ul. Wąska 11
Taciszów ul.
Szkolna 2

Ilość lokali
mieszkalnych

Pow.
użytkowa
w m2

Ilość lokali
użytkowych

2
8

482,57

3

179,02

5
3

Pow.
użytkowa
w m2

179,60

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

179,60

Razem
pow.
użytkowa
w m2

179,60

482,57

99,06

485,33

397,17

213,15

213,15

63,06

239,35

239,35

239,35

433,25

433,25

2

2

306,31

433,25

581,63
247,50

276,21

147,00
104,00

1130,00

3

104,00

1

46,50

8

289,78

289,78

41,52

331,30

3

127,88

127,88

33,82

161,70

2

158,30

64,23

256,43

1

22,70

18,90

147,00
122,90

69,20

69,20

1

33,90

192,20

1

39,60

39,60

39,60

3

193,97

193,97

193,97
43,50

1

43,50

43,50

4

141,01

141,01

3

42,86

4

1

188,85

58,36

58,36

315,41

315,41

315,41

4

245,50

245,50

245,50

13

626,10

626,10

7,60

633,70

225,76

102,43

328,19

222,45

32,76

255,21

3

15,50

47,84

225,76

5

222,45

6

279,34

1

90,27

369,61

3

146,36

1

32,76

179,12

38,18

217,30

5

246,12

246,12

12,45

258,57

4

159,86

159,86

29,61

189,47

1

60,00

2

166,10

226,10

55,60

281,70

9

493,39

1

129,60

622,99

94,50

717,49

4

196,91

1

75,87

272,78

11,92

284,70

4

179,95

179,95

22,31

202,26

2

318,51

318,51

369,61

221,98

540,49
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Lp.

Adres nieruchomości

51.

Widów
ul. Gliwicka 7
- udział
w nieruchomości
gruntowej

Ilość lokali
mieszkalnych

Ogółem
Źródło: dane ZBGKiM

Pow.
użytkowa
w m2

5

165,60

190

9 155,67

Ilość lokali
użytkowych

40

Pow.
użytkowa
w m2

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

3 398,41

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

165,60

33,40

12 554,08

1 694,55

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

Razem
pow.
użytkowa
w m2

199,00
1 551,20

15 799,83

Wykaz pozostałych budynków administrowanych
przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021r.
Tabela nr 13

Adres nieruchomości

Lp.

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa w m2

1.

SUW Rudziniec ul. Gliwicka 93

2

301,74

2.

SUW Niewiesze ul. Młyńska

1

155,33

3.

SUW Chechło ul. Parkowa 7

1

99,33

4.

SUW Pławniowice ul. Górna 3

1

235,58

5.

Przepompownia Rudno ul. Gliwicka

1

21,37

6.

SW Bycina

1

28,40

7.

Rudziniec ul. Gliwicka 2

1

450,02

8.

Rudziniec ul. Gliwicka – kaplica cmentarna

1

32,70

9.

Rudziniec ul. Leśna 6 - siedziba ZBGKiM

2

852,53

10.

Rudziniec ul. Leśna 6 - były budynek stacji paliw

1

44,31

11.

Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata magazynowo - garażowa

1

825,84

12.

Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata stalowa

1

436,23

13.

Rudziniec ul. Opolska 8 (lokal użytkowy)

1

92,30

14.

Bycina ul. Zamkowa - wiata garażowa

1

24,50

15.

Łany ul. Pyskowicka 36 (lokal niezasiedlony wraz z pomieszczeniem
przynależnym)

1

201,08

16.

Poniszowice ul. Gliwicka 67 (lokal niezasiedlony)

1

724,33

Ogółem

18

4 525,59

Źródło: dane ZBGKiM

Ogólna powierzchnia użytkowa budynków i lokali, którymi zarządzał i administrował Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosiła 20 325,42 m2,
na którą składa się:
−

powierzchnia lokali mieszkalnych
oraz użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

14 340,93 m2

−

powierzchnia lokali stanowiących pustostany

2 501,11 m2

−

powierzchni budynków służących do działalności ZBGKiM

3 483,38 m2
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Pozostałymi budynkami zarządzają:
1)

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bojszowie,

2)

Szkoła Podstawowa w Bycinie,

3)

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,

4)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,

5)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach,

6)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie,

7)

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzińcu,

8)

Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów,

9)

Ochotnicza Straż Pożarna Bycina,

10) Ochotnicza Straż Pożarna Chechło,
11) Ochotnicza Straż Pożarna Łany,
12) Ochotnicza Straż Pożarna Łącza,
13) Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko,
14) Ochotnicza Straż Pożarna Widów,
15) Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina,
16) Ludowy Klub Sportowy „START” Kleszczów,
17) Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Pławniowice,
18) Ludowy Klub Sportowy „MŁODOŚĆ” Rudno,
19) Ludowy Klub Sportowy „AMATOR” Rudziniec,
20) Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach,
21) Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu18,
22) Urząd Gminy Rudziniec,
23) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło z siedzibą w Chechle.19

18

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XXV/225/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w drodze darowizny z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudzińcu oraz spisanego w dniu 26.09.2016r. protokołu uzgodnień, sporządzona została notarialna umowa darowizny
w sprawie przekazania w/w jednostce nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 3,
a oznaczonej nr działki 327/171 o pow. 0,1041 ha.

19

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.08.2015r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło przejęło
w dzierżawę budynek szkolny o powierzchni użytkowej 915 m2 z wyposażeniem oraz terenem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania obiektu w celu realizacji zadań wynikających z umowy Nr 136/2015 z dnia
27 maja 2015r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle na
zasadach określonych w art. 5 ust. 5g i ust. 5h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
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V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Z danych przedstawionych w tabeli nr 3 wynika, że Gmina Rudziniec według stanu na dzień
31.12.2021r. była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto
64 892 962,06 zł. Podstawową pozycję w strukturze tego składnika mienia Gminy Rudziniec zajmują drogi
gminne o powierzchni 233 318 m2, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, obiekty rekreacyjne,
ogrodzenia, place zabaw, mała architektura, gminna sieć wodociągowa o długości 131,30 km20,
sieć kanalizacyjna 26,2 km oraz kolektory kanalizacji deszczowej.
Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Rudziniec była właścicielem 15 szt. mostów znajdujących się
w ciągu publicznych dróg gminnych oraz 3 mostów znajdujących się w ciągu wewnętrznych dróg gminnych.
Nadto, według stanu na dzień 31.12.2021r. na terenie Gminy Rudziniec znajdowało się 1 737 punktów
oświetleniowych podłączonych do sieci elektroenergetycznej, z których 59 sztuk stanowiło własność Gminy
Rudziniec. Natomiast łączna liczba lamp solarnych według stanu na dzień 31.12.2021r. stanowiących własność
Gminy Rudziniec wyniosła 282 szt.
VI. Środki transportu
Wartość środków transportowych brutto na dzień 31.12.2021r. wyniosła 3 335 987,09 zł. Na stanie
Urzędu Gminy Rudziniec znajduje się m. in.: 10 samochodów pożarniczych. Liczba ta w stosunku do stanu na
31.12.2020r. wzrosła o 1 szt. (tj. o samochód pożarniczy zakupiony dla OSP Słupsko). Natomiast na stanie
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu znajdują się:
−

samochód ciężarowy star,

−

pomost pływający,

−

1 autokar,

−

3 samochody specjalne asenizacyjne,

−

1 wóz asenizacyjny,

−

1 samochód specjalny UNIMOG,

−

4 samochody dostawcze (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

2 ciągniki,

−

koparko- ładowarka,

−

3 przyczepy (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

2 posypywarki do dróg (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

spychacz czołowy,

−
20

dmuchawa do śniegu.

wg stanu na 31.12.2021r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Rudziniec wyniosła 161,99 km, z czego
131,30 km stanowiła własność Gminy Rudziniec, natomiast 30,69 km sieci stanowiła własność PWiK Gliwice.
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VII. Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe gminy, to jej udziały lub akcje wniesione i posiadane w spółkach
prawa handlowego na dzień 31.12.2021r. roku obejmują:
Tabela nr 14

Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o. w Gliwicach

Stan na 31.12.2020r.

Stan na 31.12.2021r.

697 500,00 zł
(ilość udziałów 1395,
wartość nominalna 1 udziału 500,00 zł)

853 000,00 zł
(ilość udziałów 1706,
wartość nominalna 1 udziału 500,00 zł)

10 000,00 zł
(ilość akcji 10 000,
wartość nominalna 1 akcji 1,00 zł)

10 000,00 zł
(ilość akcji 10 000,
wartość nominalna 1 akcji 1,00 zł)

Akcje AT GROUP S.A.*

Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnionym dnia 16.05.2012 r. na podstawie aktu
notarialnego Repertorium A 1229/2012 dokonana została zmiana statutu w zakresie ilości akcji i ich wartości
nominalnej (1 akcji). Wartość nominalna akcji została zmieniona z 100,00 zł na 1,00 zł, przy jednoczesnym
zwiększeniu ich ilości z 9 000 do 900 000. Wartość nominalna wszystkich posiadanych przez Gminę Rudziniec
akcji nie uległa zmianie i wynosi 10 000,00 zł.

VIII. Dochody z mienia gminy
Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Rudziniec
uzyskane przez jednostki budżetowe gminy
Tabela nr 15

Dochody uzyskane
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dochody uzyskane
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

785 926,01

369 169,99

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
2.
wieczystego w prawo własności

23 702,61

21 691,72

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

56 005,20

107 945,34

4. Wpływy z opłat za trwały zarząd

12 142,84

12 099,20

5. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

209 157,52

244 347,85

6. Wpływy za ustanowienie służebności przesyłu

1 877,00

3 880,00

7. Wpływy za ustanowienie służebności gruntowej

1 400,00

4 053,0021

1 090 211,1822

763 187,1023

Lp.

Wyszczególnienie

Razem
Źródło: dane urzędu

Wykazane na koniec 2021 r. wpływy za ustanowienie służebności gruntowej dotyczą służebności gruntowej, która
została ustanowiona na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 62/2022 z dnia 5 stycznia 2022r.
22
Dochody za 2020r. podano w wartości netto
23
Dochody za 2021r. podano w wartości netto
21
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Wykres nr 5
(na podstawie danych wykazanych w tabeli nr 15)

Zbycie mienia gminnego w trybie przetargowym w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Tabela nr 16

Lp. Miejscowość

Nr
działki

Powierzchnia Cena zbycia
w ha
w zł

Podstawa zbycia
Forma zbycia

1.

Łany

69

0,2740

9 600,00 tryb przetargowy

2.

Łany

194/5

0,2689

10 000,00 tryb przetargowy

3.

Taciszów

20

0,1086

98 980,00 tryb przetargowy

Łany

211/10

0,5881

4.

212/9

0,4141

524/14

0,1033

521/13

0,0523

340/106

0,0763

644/103

0,0121

724/107

0,0555

5.

6.

Niewiesze

Rudno

Razem

1,9532

Oznaczenie dokumentu
akt notarialny Rep. A
Nr 3650/2021
akt notarialny Rep. A
Nr 3642/2021
akt notarialny Rep. A
Nr 1484/2021

Data
08.03.2021r.
08.03.2021r.
12.03.2021r.

42 210,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 4490/2021

22.03.2021r.

200 800,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 1772/2021

15.04.2021r.

7 580,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 14316/2021

11.08.2021r.

369 170,0024

Źródło: dane urzędu

24

Różnica wynosząca 0,01 zł pomiędzy uzyskanymi w 2021 r. wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
wykazana w tabeli nr 15, a wartością wykazaną w tabeli nr 16 wynika z rozliczenia podatku od towarów i usług.
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Zbycie mienia gminnego w oparciu o przepisy prawa niebędące zbyciem w trybie przetargowym
i bezprzetargowym w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Tabela nr 17

Nr
działki

Lp. Miejscowość

Powierzchnia
Wartość gruntu
w ha

1.

Bycina

1886/296

0,4636

1 390,80

2.

Poniszowice

341/10

0,3581

1 790,50

3.

Poniszowice

342/10

0,2122

1 061,00

4.

Poniszowice

343/10

0,5055

2 527,50

5.

Taciszów

1720/49

0,9938

2 981,40

2,5332

9 751,20

Razem

Podstawa zbycia
Data wydania
dokumentu

Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 37/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 2795/296 o pow. 0,0001 ha, 2796/296
o pow. 0,4635 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 356/10 o pow. 0,0785 ha,
357/10 o pow. 0,2796 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 358/10 o pow. 0,0073 ha,
359/10 o pow. 0,2049 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 360/10 o pow. 0,0105 ha, 361/10
o pow. 0,4950 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 39/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 2627/49 o pow. 0,1123 ha,
2628/49 o pow. 0,8815 ha)

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

Źródło: dane urzędu

Przychody z czynszów za lokale uzyskane przez zakład budżetowy
Tabela nr 18

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2020r.

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2021r.

1.

Czynsze z lokali mieszkalnych

541 897,17

571 252,11

2.

Czynsze z lokali użytkowych

74 919,92

66 954,16

616 817,09

638 206,27

Razem
Źródło: dane ZBGKiM

Przychody z tytułu dzierżawy miejsc na polu biwakowym uzyskane przez zakład budżetowy
Tabela nr 19

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2020r.

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2021r.

1.

Wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na polu
biwakowym

133 137,53

180 298,97

133 137,53

180 298,97

Razem
Źródło: dane ZBGKiM
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Wierzytelności przysługujące Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
– obsługiwane przez Urząd Gminy Rudziniec
Tabela nr 19

Lp.
1.
2

3.

4.

Wyszczególnienie
Z tytułu dzierżawy gruntów
Z tytułu dzierżawy gruntów –
podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT
Z tytułu opłat za przekształcenie
użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności
nieruchomości
Z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste
Razem

Stan na 31.12.2020r.
(brutto w zł)
14 414,84

Stan na 31.12.2021r.
(brutto w zł)
20 174,73

36,90

36,90

167 455,34

129 867,41

45 346,97

22 242,99

227 254,0525

172 322,03

Źródło: dane urzędu

Wierzytelności przysługujące Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
– obsługiwane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Tabela nr 20

Stan na 31.12.2020r.
(brutto w zł)

Stan na 31.12.2021r.
(brutto w zł)

368 112,48

389 657,72

11 625,21

8 319,46

Z tytułu dzierżawy gruntów

14 386,53

21 417,26

Razem

394 124,22

419 394,44

Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Z tytułu czynszu z najmu za lokale
mieszkalne
Z tytułu czynszu z najmu za lokale
użytkowe

Źródło: dane ZBGKiM
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W informacji o stanie mienia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wskazano, że wartość wierzytelności
przysługujących Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami (obsługiwanych przez
Urząd Gminy Rudziniec) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 227 217,15 zł. W niniejszej informacji wskazuje
się, że na dzień 31.12.2020 r. wartość przedmiotowych należności wynosiła 227 254,05 zł. Zaistniała rozbieżność
wynika z faktu, iż w informacji za rok 2020 nie wykazano wierzytelności z tytułu dzierżawy gruntów podlegających
opodatkowaniu podatkiem VAT wynoszącej 36,90 zł.
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IX. Ograniczone prawa rzeczowe
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w zakresie
dotyczącym ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, miały miejsce jedynie zdarzenia polegające na
odpłatnym obciążeniu nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz
przedsiębiorcy, będącego właścicielem sieci energetycznych.
Informację na temat ustanowionych służebności przedstawia poniższa tabela.
Tabela 21

nr KW która
została obciążona

oznaczenie
działek których
służebność
dotyczy
obręb Chechło:

GL1G/00037787/5

10/3 (a.m.5),

GL1G/00034699/0

2172/191 (a.m.3),
2240/490 (a.m.3),
897/575 (a.m.3)
16 (a.m.5),
80 (a.m.3),
1308/194 (a.m.3),

GL1G/00095463/2

obręb Bojszów
31 (a.m.4)

rodzaj
służebności

ozn. podmiotu
uprawnionego

służebność
przesyłu

Tauron
Dystrybucja S.A.
Kraków

służebność
przesyłu

Tauron
Dystrybucja S.A.
Kraków

podstawa wpisu
obciążenia w KW
(nr aktu notarialnego
i data zawarcia aktu)
Rep. A nr 6406/2021
z dnia 14.09.2021

Rep. A nr 6412/2021
z dnia 14.09.2021

ogółem wartość ustanowionych służebności

wartość
służebności
2 212,00 zł

1 668,00 zł

3 880,00 zł

X. Podsumowanie
Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w mienie, które nie tylko ma służyć realizacji
zadań własnych, które ustawodawca nałożył na daną jednostkę, lecz także dzięki któremu jednostka ta będzie
pozyskiwać dochody.
Niewątpliwie zasób nieruchomości gminnych stanowi stałe źródło dochodów budżetu gminy. Pochodzące
z zasobu nieruchomości dochody mogą mieć charakter ciągły (stały) – do takich dochodów należy
w szczególności zaliczyć dochody z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, jak również mogą
mieć charakter jednorazowy – do tej grupy należy przede wszystkim zaliczyć sprzedaż nieruchomości.
Odpłatne zbycie mienia gminnego niewątpliwie przynosi duży dochód w krótkim czasie (w porównaniu
chociażby z dochodami uzyskiwanymi w tytułu najmu czy dzierżawy składnika majątkowego), nie mniej
jednak jest czynnością jednorazową i nieodwracalną. Zatem istotne jest, ażeby w polityce gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości kłaść szczególny nacisk na rozważne i przemyślane decyzje uwzględniające
nie tylko potrzeby finansowe danego roku budżetowego, lecz również konieczność posiadania nieruchomości
służących do realizacji zadań własnych. Bowiem ze względów ekonomicznych istotne jest, by jak największa
ilość zadań gminy była realizowana przy wykorzystaniu majątku gminnego. Bezdyskusyjny jest fakt, iż zasób
nieruchomości gminnych należy wykorzystywać z myślą o zaspokojeniu potrzeb danej społeczności lokalnej.
Dostęp do rozbudowanej oferty usług publicznych, terenów zieleni, infrastruktury technicznej, dróg oraz
innych funkcji do których jest wykorzystywane mienie gminne, stwarza pozytywny wizerunek gminy nie tylko
wśród jej mieszkańców, którzy mają poczucie dbałości władz o ich dobro i potrzeby, ale również na zewnątrz.

32

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022r.

Informacja o stanie mienia
GMINY RUDZINIEC
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Rudziniec, marzec 2022r.
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I. Wprowadzenie
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), który stanowi, że (cyt.) mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych
gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie
ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy, jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).
Informacja o stanie mienia sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), zgodnie z którym
powinna ona zawierać:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
− innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
− posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu
terytorialnego.
Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.). Zgodnie z w/w
ustawami, wraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw, nieruchomości stanowiące własność
gminy mogą być przedmiotem:
−

sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste,

−

najmu lub dzierżawy, użyczenia,

−

oddania w trwały zarząd,

−

obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi,

−

wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego
uregulowany jest stan prawny. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie mieniem polegają na dokonaniu
bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego składników.
Gmina Rudziniec dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy
jednostek organizacyjnych.
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Informacja niniejsza obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. i opracowana została w oparciu
o dane uzyskane od jednostek organizacyjnych gminy, referatów i pracowników Urzędu Gminy. Informacje
opisowe uzupełniają wykresy oraz zestawienia w formie tabelarycznej.

II. Mienie komunalne gminy
Całkowita wartość mienia Gminy Rudziniec brutto według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi
141 907 672,07 zł. Natomiast na dzień 31.12.2020r. wartość mienia brutto wynosiła 135 590 479,96 zł1
co w porównaniu z okresem roku ubiegłego oznacza wzrost jego wartości o 4,66%.
Zmiana wartości mienia ogółem Gminy Rudziniec
Tabela nr 1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

MAJĄTEK OGÓŁEM

Stan
na 31.12.2020r.
(brutto w zł)

135 590 479,962

Stan
na 31.12.2021r.
(brutto w zł)

141 907 672,07

Zmiana wartości

6 317 192,11

% zmiana
wartości

4,66%

Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjny

1

W informacji o stanie mienia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wskazano, że wartość mienia Gminy Rudziniec
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 135 603 756,75 zł. W niniejszej informacji wskazuje się, że na dzień
31.12.2020 r. wartość mienia wynosiła 135 590 479,96 zł. Zaistniała rozbieżność wynika z faktu, iż po przyjęciu
zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2021 r. informacji o stanie mienia za rok 2020,
nastąpiły korekty danych przekazanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudzińcu oraz Centrum Usług Wspólnych
w Rudzińcu.
Przedmiotowe korekty dotyczyły:
− w zakresie danych przekazanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudzińcu:
➢ zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych z kwoty 50 351,65 zł do kwoty 40 072,11 zł
(tj. o kwotę 10 279,54 zł) – kwota zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych obejmuje
wartość zlikwidowanego zepsutego sprzętu komputerowego (monitory, komputery,) oraz skanerów
zakupionych w latach 2007-2011;
− w zakresie danych przekazanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu:
➢ zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych z kwoty 2 280 938,91 zł do kwoty 2 282 933,36 zł
(tj. o kwotę 1 994,45 zł) – kwota zwiększenia jest konsekwencją omyłki rachunkowej wynikającej
z błędnie wstawionej formuły w Excelu w zestawieniu zbiorczym podsumowującym stan mienia ze
wszystkich jednostek oświatowych w Gminie Rudziniec
➢ zmniejszenia kwoty obejmującej wartości niematerialne i prawne z kwoty 78 068,24 zł do kwoty
73 076,54 zł (tj. o kwotę 4 991,70 zł) – kwota zmniejszenia jest konsekwencją omyłki rachunkowej
wynikającej z błędnie wstawionej formuły w Excelu w zestawieniu zbiorczym podsumowującym stan
mienia ze wszystkich jednostek oświatowych w Gminie Rudziniec

2

vide: przypis 1
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Wartość mienia Gminy Rudziniec - ogółem
Tabela nr 2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

ŚRODKI TRWAŁE

2.

POZOSTAŁE ŚRODKI
TRWAŁE

3.

Stan na
31.12.2020r.
(brutto)

Stan na
31.12.2021r.
(brutto)

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

128 077 131,42

132 086 351,73

4 009 220,31

3,13%

4 890 703,613

5 435 799,94

545 096,33

11,15%

ZBIORY BIBLIOTECZNE

726 922,04

565 106,98

-161 815,06

-22,26%

4.

WARTOŚCI
NIEMATERIALNE
I PRAWNE

460 093,364

462 666,44

2 573,08

0,56%

5.

DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE

863 000,00

863 000,00

0,00

0,00%

6.

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
(inwestycje)

572 629,53

2 494 746,98

1 922 117,45

335,67%

135 590 479,965

141 907 672,07

6 317 192,11

4,66%

Ogółem
Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjnych

Dane ujęte w powyższej tabeli przedstawiono na wykresie celem zobrazowania struktury mienia gminy.
Wykres nr 1
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 2)

Wartośc mienia komunalnego Gminy Rudziniec wg stanu na dzień 31.12.2021r.
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3

vide: przypis 1
vide: przypis 1
5
vide: przypis 1
4

5

Na wzrost wartości majątku w 2021r. wpłynęły między innymi niżej wskazane okoliczności:
•

przebudowa nawierzchni następujących dróg:
−

w sołectwie Bojszów: ul. Brzozowa,

−

w sołectwie Bycina: ul. Rolnicza,

−

w sołectwie Chechło: ul. Ogrodowa,

−

w sołectwie Kleszczów: ul. Rzemieślników,

−

w sołectwie Ligota Łabędzka: ul. Kościelna,

−

w sołectwie Łany: ul. Ogrodowa,

−

w sołectwie Niekarmia: boczna ul. Toszeckiej,

−

w sołectwie Rudno: droga bez nazwy nr 1 (boczna ul. Gliwickiej w kierunku do ul. Dębowej),

−

w sołectwie Rudziniec: ul. Zamkowa,

−

w sołectwie Rzeczyce: ul. Piaskowa,

−

w sołectwie Słupsko: ul. Stawowa, ul. Nowowiejska,

−

w sołectwie Taciszów: ul. Leśna,

−

w sołectwie Widów: ul. Polna, ul. Łąkowa,

•

budowa wiaty przy placu zabaw w sołectwie Łącza,

•

zakup samochodu pożarniczego SCANIA dla OSP Słupsko.
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Wartość środków trwałych Gminy Rudziniec według grup rodzajowych – ogółem
Tabela nr 3

wartość brutto w zł
31.12.2020r.

wartość brutto w zł
31.12.2021r.

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty

7 924 690,23

9 668 431,43

1 743 741,20

22,00%

1

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego
i spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego

50 685 851,62

51 254 299,31

568 447,69

1,12%

63 680 027,31

64 892 962,06

1 212 934,75

1,90%

155 404,29

199 475,07

44 070,78

28,36%

429 276,28

455 029,72

25 753,44

6,00%

513 776,99

581 611,49

67 834,50

13,20%

698 895,72

759 134,18

60 238,46

8,62%

3 080 440,04

3 335 987,09

255 547,05

8,30%

908 768,94

939 421,38

30 652,44

3,37%

128 077 131,42

132 086 351,73

4 009 220,31

3,13%

2

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

3

Kotły i maszyny energetyczne

4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

6

Urządzenia techniczne

7

Środki transportu

8

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

Źródło: dane urzędu i jednostek organizacyjnych
Wykres nr 2
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 3)

Wartość środków trwałych Gminy Rudziniec wg grup rodzajowych na dzień
31.12.2021r.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Środki transportu

939 421,38
3 335 987,09

Urządzenia techniczne

759 134,18

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

581 611,49

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

455 029,72

Kotły i maszyny energetyczne

199 475,07
64 892 962,06

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Grunty

51 254 299,31
9 668 431,43

7

Wykres nr 3
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 3)

70 000 000,00

Zmiana wartości środków trwałych Gminy Rudziniec wg grup rodzajowych
w latach 2020 - 2021
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mieszkalnego

Obiek ty
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lądow ej i
wodn ej

31. 12.202 0r.

7 9 24 690 ,23

50 685 85 1,62

31. 12.202 1r.

9 6 68 431 ,43

51 254 29 9,31

Kotły i
m as zyn y
energ etyczn e

Maszyn y,
urząd zenia i
aparaty
ogó lnego
zas tos owania

Maszyn y,
urząd zenia i
aparaty
specjalistyczne

Urząd zeni a
techniczne

Śro dki
transp ortu

Narzędzia,
przyrządy ,
ruchomości i
wypo sażenie,
gdzie indziej
ni es klasyfik ow
ane

63 680 02 7,31

155 404,2 9

429 276,2 8

513 776,9 9

698 895,7 2

3 0 80 440 ,04

908 768,9 4

64 892 96 2,06

199 475,0 7

455 029,7 2

581 611,4 9

759 134,1 8

3 3 35 987 ,09

939 421,3 8

W celu sprawnego zarządzania gminnym majątkiem, Gmina Rudziniec dokonała jego rozdysponowania
pomiędzy jednostki organizacyjne tj. jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucje
kultury. Jednostkami budżetowymi Gminy są:
1. Urząd Gminy w Rudzińcu,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach,
3. Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu,
4. Placówki oświatowe obejmujące Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkolno – Przedszkolne
−

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bojszowie,

−

Szkoła Podstawowa w Bycinie,

−

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie,

−

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu.

W formie samorządowego zakładu budżetowego działa:
−

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Natomiast w formie instytucji kultury działają:
−

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach,

−

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu z filią w Poniszowicach.

W poniższych tabelach zestawiono środki trwałe, znajdujące się na stanie jednostek budżetowych, zakładu
budżetowego oraz instytucji kultury.
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Wartość środków trwałych jednostek budżetowych Gminy Rudziniec
Tabela nr 4

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty
Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego
i spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

1

2
3
4
5

wartość brutto w zł
31.12.2020r.
6 452 419,25

wartość brutto w zł
31.12.2021r.
8 125 784,45

Zmiana
wartości
1 673 365,20

% zmiana
wartości
25,93%

37 475 989,22

36 501 170,93

-974 818,29

-2,60%

39 457 146,20

40 439 020,52

981 874,32

2,49%

120 382,29

164 453,07

44 070,78

36,61%

290 885,00

316 638,44

25 753,44

8,85%

113 028,00

113 028,00

0,00

0,00%

6

Urządzenia techniczne

410 811,10

471 049,56

60 238,46

14,66%

7

Środki transportu

1 609 210,89

1 804 210,89

195 000,00

12,12%

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

764 255,47

794 907,91

30 652,44

4,01%

86 694 127,42

88 730 263,77

2 036 136,35

2,35%

8

Źródło: dane jednostek budżetowych

Wartość środków trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Tabela nr 5

wartość brutto w zł
31.12.2020r.

wartość brutto w zł
31.12.2021r.

Zmiana
wartości

% zmiana
wartości

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty

1 396 850,98

1 467 226,98

70 376,00

5,04%

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne

13 134 082,40

14 677 348,38

1 543 265,98

11,75%

24 218 704,04

24 449 764,47

231 060,43

0,95%

35 022,00

35 022,00

0,00

0,00%

1

2
3
4

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

138 391,28

138 391,28

0,00

0,00%

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

400 748,99

468 583,49

67 834,50

16,93%

6

Urządzenia techniczne

288 084,62

288 084,62

0,00

0,00%

7

Środki transportu
Narzędzie, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

1 471 229,15

1 531 776,20

60 547,05

4,12%

107 379,68
41 190 493,14

107 379,68
43 163 577,10

0,00
1 973 083,96

0,00%
4,79%

8

Źródło: dane ZBGKiM
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Wartość środków trwałych jednostek kultury Gminy Rudziniec
Tabela nr 6

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty
Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne
Urządzenia techniczne

1

2
3
4
5
6
7
8

Środki transportu
Narzędzie, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej
niesklasyfikowane
Razem

wartość brutto w zł
31.12.2020r.
75 420,00

wartość brutto w zł
31.12. 2021r.
75 420,00

75 780,00

Zmiana
wartości
0,00

% zmiana
wartości
0,00%

75 780,00

0,00

0,00%

4 177,07

4 177,07

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

37 133,79
192 510,86

37 133,79
192 510,86

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Źródło: dane instytucji kultury

III. Grunty gminne
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących wyłączną własność Gminy Rudziniec na dzień
31.12.2020r. wynosiła 505,1259 ha, z tego 16,6091 ha obciążonych było prawem użytkowania wieczystego na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
Natomiast na dzień 31.12.2021r., Gmina Rudziniec była właścicielem 510,9249 ha, w tym obciążonych
prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych 16,6091 ha.
Nadto Gmina Rudziniec posiadała również grunty we współwłasności z innymi podmiotami o łącznej
powierzchni 3,6603 ha, w tym:
−

będących na stanie środków trwałych Urzędu Gminy Rudziniec – 3,0605 ha6;

−

będących na stanie środków trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu - 0,5998 ha (grunty te zostały oddane w trwały zarząd w/w jednostce)7.

6

Działki nr: 25/1 o pow. 0,1337 ha, 25/4 o pow. 0,1432 ha, 25/5 o pow. 0,3866 ha, k. m. 4, obręb Bojszów (udział w wysokości
5000/10000);
Działki nr: 60 o pow. 0,6720 ha, 252 o pow. 0,0485 ha, 1270/744 o pow. 0,0006 ha, 1271/744 o pow. 0,0142 ha, 1272/744
o pow. 0,0792 ha, 1279/743 o pow. 0,1267 ha, 2114/251 o pow. 0,1411 ha, 2115/251 o pow. 0,0245 ha, 2116/251 o pow. 0,1537 ha
oraz 2187/743 ha o pow. 1,1365 ha, k. m. 3, obręb Chechło (udział w gruncie 6/8);

7

Działka nr 32/11 o pow. 0,1376 ha, k. m. 4, obręb Bojszów (udział w wysokości ½);
Działki nr: 2/1 o pow. 0,0700 ha, k. m. 5, obręb Chechło (udział w wysokości 1/3), 2/4 o pow. 0,1192 ha, k. m. 5, obręb Chechło
(udział w wysokości 174/1000), 10/12 o pow. 0,1025 ha, k .m. 5, obręb Chechło (udział w wysokości 499/1000), 991/322
o pow. 0,1705 ha, k. m. 2, obręb Widów (udział w wysokości 692/1000)
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Powierzchnia gruntów Gminy Rudziniec z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego
z wyszczególnieniem rodzaju gruntów
Tabela nr 7
stan na 31.12.2020r.

Lp.
1.
1)
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

Rodzaj gruntu
Grunty rolne, które
dzielą się na
użytki rolne, w tym:
grunty orne
(symbol R)
sady
(symbol S)
S-R
łąki trwałe
(symbol Ł)
pastwiska trwałe
(symbol Ps)
grunty rolne
zabudowane
(symbol Br)
Br-Ł
Br-Ps
Br-R
grunty pod stawami
(symbol Wsr)
grunty pod rowami
(symbol W)
W-Ł
W-Ps
W-R

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

-

-

-

-

-

-

181,62098

0,4282

1,8717

182,1590

0,4282

1,8717

0,0000
0,1416

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,1416

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

56,2749

2,8358

0,5640

57,5227

2,8358

0,5640

23,1657

0,0000

0,0560

24,6389

0,0000

0,0560

0,0000
0,28179
0,6316
2,701810

0,0000
0,0000
0,5161
0,4454

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,2817
0,6316
2,6649

0,0000
0,0000
0,5161
0,4454

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,7423

0,6284

0,0000

0,7423

0,6284

0,0000

13,3837
0,3280
0,0517
0,1734

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0245
0,0000
0,0000
0,0000

13,5016
0,3280
0,0517
0,1734

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0245
0,0000
0,0000
0,0000
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem R wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi
181,6209 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 181,5563 ha).

9

Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-Ł dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-Ł wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 0,2817 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 0,1264 ha).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-R wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 2,7018 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 2,7664 ha).

11

stan na 31.12.2020r.

Lp.

h)

2)

Rodzaj gruntu
grunty zadrzewione
i zakrzewione na
użytkach rolnych
(symbol Lzr)
Lzr-Ps
Lzr-R
nieużytki (symbol N)

3.

Grunty leśne, które
dzielą się na:
lasy
(symbol Ls)
grunty zadrzewione
i zakrzewione
(symbol Lz)
Grunty zabudowane
i zurbanizowane, które
dzielą się na:

1)

tereny mieszkaniowe
(symbol B)

2.
1)

2)

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

0,0000
0,2254
1,8110
8,6637

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,2254
1,8110
8,6637

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

-

-

-

-

-

-

3,9960

0,0000

0,0000

3,9960

0,0000

0,0000

13,4050

4,4800

0,0000

13,3887

4,4800

0,0000

-

-

-

-

-

-

2,9812

0,2360

0,7374

2,9862

0,2360

0,7374

2,3144

0,8997

0,1337

2,3144

0,8997

0,1337

3)

tereny przemysłowe
(symbol Ba)
inne tereny zabudowane
(symbol Bi)

14,822411

1,9233

0,2730

14,8224

1,9233

0,2730

4)

zurbanizowane tereny
niezabudowane
lub w trakcie zabudowy
(symbol Bp)

0,2205

0,0000

0,0000

0,2481

0,0000

0,0000

5)

tereny rekreacyjno wypoczynkowe
(symbol Bz)

23,3550

3,9520

0,0000

23,5168

3,9520

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

-

-

142,3747
0,0355
0,0573
0,0616

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

144,1901
0,0355
0,0573
0,0616

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,5433

0,0000

0,0000

0,5433

0,0000

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

-

-

2)

6)
7)
a)

użytki kopalne
(symbol K)
tereny komunikacyjne,
w tym:
drogi
(symbol dr)
dr-Ł
dr-Ps
dr-R

d)

tereny kolejowe
(symbol Tk)
inne tereny
komunikacyjne
(symbol Ti)
grunty przeznaczone
pod budowę dróg
publicznych lub linii
kolejowych
(symbol Tp)

4.

Grunty pod wodami,
które dzielą się na:

b)

c)
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Bi dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 7 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Bi wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 14,8224 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 14,9777 ha).
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stan na 31.12.2020r.

Lp.

1)

2)

3)
5.

Rodzaj gruntu
grunty pod wodami
morskimi
wewnętrznymi
(symbol Wm)
grunty pod wodami
powierzchniowymi
płynącymi (symbol Wp)
grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi (symbol Ws)
Tereny różne (symbol
Tr)

Razem:
Źródło: dane urzędu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

stan na 31.12.2021r.
Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
własność gminy

w tym prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu

Powierzchnia
gruntów w ha
stanowiących
współwłasność
gminy

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,6306

0,2642

0,0000

1,8036

0,2642

0,0000

0,4044

0,0000

0,0000

0,6968

0,0000

0,0000

3,8600

0,0000

0,0000

3,8600

0,0000

0,0000

505,1259

16,6091

3,6603

510,9249

16,6091

3,6603
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Powierzchnia gruntów Gminy Rudziniec z rozbiciem na sołectwa oraz zapisy w rejestrach ewidencji
środków trwałych jednostek organizacyjnych
Tabela nr 8
Stan na 31.12.2020r.

Stan na 31.12.2021r.

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
w 100%
własności wraz
z gruntami
oddanymi
w użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
we współwłasności

Powierzchnia
gruntów w ha na
stanie środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
w 100%
własności (bez
Urzędu Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
we współwłasności (bez Urzędu
Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
w 100%
własności wraz
z gruntami
oddanymi
w użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
urzędu gminy
we współwłasności

Powierzchnia
gruntów w ha na
stanie środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
w 100%
własności (bez
Urzędu Gminy)

Powierzchnia
gruntów w ha
na stanie
środków
trwałych
jednostek
organizacyjnych
we współwłasności (bez
Urzędu Gminy)

Lp.

Miejscowość

1.

Bojszów

29,0031

0,6635

4,4311

0,1376

29,0031

0,6635

4,4311

0,1376

2.

Bycina

31,6461

0,0000

1,4339

0,0000

32,1965

0,0000

1,4339

0,0000

3.

Chechło

41,5630

2,3970

0,7832

0,2917

41,5630

2,3970

0,7832

0,2917

4.

Kleszczów

29,0861

0,0000

1,7892

0,0000

30,5608

0,0000

1,7892

0,0000

5.

Ligota Łabędzka

6,0650

0,0000

0,3017

0,0000

6,0650

0,0000

0,3017

0,0000

6.

Łany

44,6290

0,0000

0,9391

0,0000

44,8348

0,0000

0,9391

0,0000

7.

Łącza

8,4822

0,0000

0,0000

0,0000

8,4822

0,0000

0,0000

0,0000

8.

Niekarmia

12,2561

0,0000

0,0000

0,0000

11,7582

0,0000

0,4979

0,0000

9.

Niewiesze

31,6367

0,0000

12,3470

0,0000

30,7151

0,0000

13,1130

0,0000

10.

Pławniowice

23,4504

0,0000

2,2595

0,0000

23,4372

0,0000

2,2595

0,0000

11.

Poniszowice

17,3084

0,0000

3,7865

0,0000

17,2643

0,0000

3,8306

0,0000

12.

Rudno

53,9342

0,0000

1,8755

0,0000

53,7903

0,0000

1,8755

0,0000

13.

Rudziniec

62,5224

0,0000

7,9054

0,0000

15,8084

0,0000

7,9054

0,0000

14.

Rzeczyce

15,7676

0,0000

0,6224

0,0000

64,1987

0,0000

0,6224

0,0000

15.

Słupsko

22,2830

0,0000

0,6293

0,0000

22,3258

0,0000

0,6293

0,0000

16.

Taciszów

22,1789

0,0000

0,5886

0,0000

21,2088

0,0000

3,6796

0,0000

17.

Widów

13,6213

0,0000

0,0000

0,1705

13,6213

0,0000

0,0000

0,1705

Ogółem

465,4335

3,0605

39,6924

0,5998

466,8335

3,0605

44,0914

0,5998

Źródło: dane urzędu
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Zasób nieruchomości Gminy Rudziniec wg rodzaju użytków
Tabela nr 9
stan na 31.12.2020r.
Lp.

Rodzaj gruntu

Własność

stan na 31.12.2021r.

Współwłasność

Własność

Współwłasność

1.

Grunty rolne, które dzielą się na

-

-

-

-

1)

użytki rolne, w tym:
grunty orne
(symbol R)
sady
(symbol S)

-

-

-

-

181,192712

1,8717

181,7308

1,8717

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1416

0,0000

0,1416

0,0000

łąki trwałe (symbol Ł)
pastwiska trwałe
(symbol Ps)
grunty rolne zabudowane
(symbol Br)

53,4391

0,5640

54,6869

0,5640

23,1657

0,0560

24,6389

0,0560

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Br-Ł

0,281713

0,0000

0,2817

0,0000

a)
b)

S-R
c)
d)
e)

Br-Ps

f)
g)

h)

2)

Br-R
grunty pod stawami
(symbol Wsr)
grunty pod rowami
(symbol W)

0,1155

0,0000

0,1155

0,0000

2,256414

0,0000

2,2195

0,0000

0,1139

0,0000

0,1139

0,0000

13,3837

0,0245

13,5016

0,0245

W-Ł

0,3280

0,0000

0,3280

0,0000

W-Ps

0,0517

0,0000

0,0517

0,0000

W-R
grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych
(symbol Lzr)

0,1734

0,0000

0,1734

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Lzr-Ps

0,2254

0,0000

0,2254

0,0000

Lzr-R
nieużytki
(symbol N)

1,8110

0,0000

1,8110

0,0000

8,6637

0,0000

8,6637

0,0000
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem R wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi
181,1927 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 181,1281 ha).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-Ł dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-Ł wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 0,2817 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 0,1264 ha).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Br-R dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,0646 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Br-R
zamiast do użytku R.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Br-R wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 2,2564 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 2,3210 ha).
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stan na 31.12.2020r.
Lp.
2.
1)
2)

3.
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
a)

b)
c)

d)
4.

1)

2)

3)
5.

Rodzaj gruntu

Własność

stan na 31.12.2021r.

Współwłasność

Własność

Współwłasność

-

-

-

-

3,9960

0,0000

3,9960

0,0000

8,9250

0,0000

8,9087

0,0000

-

-

-

-

2,7452

0,7374

2,7502

0,7374

1,4147

0,1337

1,4147

0,1337

12,899115

0,2730

12,8991

0,2730

0,2205

0,0000

0,2481

0,0000

19,4030

0,0000

19,5648

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

142,3747

0,0000

144,1901

0,0000

dr-Ł

0,0355

0,0000

0,0355

0,0000

dr-Ps

0,0573

0,0000

0,0573

0,0000

dr-R
tereny kolejowe
(symbol Tk)
inne tereny komunikacyjne
(symbol Ti)
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii
kolejowych
(symbol Tp)
Grunty pod wodami, które dzielą
się na:
grunty pod wodami morskimi
wewnętrznymi
(symbol Wm)
grunty pod wodami
powierzchniowymi płynącymi
(symbol Wp)
grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi
(symbol Ws)
Tereny różne
(symbol Tr)

0,0616

0,0000

0,0616

0,0000

0,5433

0,0000

0,5433

0,0000

4,8666

0,0000

4,8666

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,3664

0,0000

1,5394

0,0000

0,4044

0,0000

0,6968

0,0000

3,8600

0,0000

3,8600

0,0000

488,5168

3,6603

494,3158

3,6603

Grunty leśne, które dzielą się na:
lasy
(symbol Ls)
grunty zadrzewione i zakrzewione
(symbol Lz)
Grunty zabudowane
i zurbanizowane, które dzielą się
na:
tereny mieszkaniowe
(symbol B)
tereny przemysłowe
(symbol Ba)
inne tereny zabudowane
(symbol Bi)
zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
(symbol Bp)
tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
(symbol Bz)
użytki kopalne
(symbol K)
tereny komunikacyjne, w tym:
drogi
(symbol dr)

Razem:

Źródło: dane urzędu

Powyższy wykaz zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec sporządzono w oparciu o treść art. 24 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).
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Różnica pomiędzy powierzchnią użytku oznaczanego symbolem Bi dotycząca stanu na dzień 31.12.2020r. wykazana
w Informacji o stanie mienia za rok 2020 (vide Zarządzenie Wójta Gminy Rudziniec Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021r.)
a powierzchnią wskazaną w tabel nr 9 niniejszej informacji wynika z omyłki pisarskiej polegającej na tym, że
w sprawozdaniu za rok 2020 powierzchnia gruntu 0,1553 ha omyłkowo została wliczona do powierzchni użytków Bi
zamiast do użytku Br-Ł.
W wyniku korekty omyłki rachunkowej powierzchnia użytków ozn. symbolem Bi wg stanu na dzień 31.12.2020r.
wynosi 12,8991 ha (a nie jak wcześniej wskazywano 13,0544 ha).
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Struktura gruntów gminnych wg form dysponowania
Tabela nr 10
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha
na dzień 31.12.2020r.

Struktura w %

Powierzchnia w ha
na dzień 31.12.2021r.

Struktura w %

219,7797

43,51

235,7403

46,14

204,4632

40,48

190,686016

37,32

22,7926

4,51

22,0092

4,31

16,6091

3,29

16,6091

3,25

39,6924

7,86

44,0914

8,63

1,7889

0,35

1,7889

0,35

505,1259

100

510,9249

100

Stanowiące własność gminy nieoddane
w posiadane zależne
Stanowiące własność gminy oddane
w posiadane zależne - dzierżawa
Stanowiące własność gminy oddane
w posiadane zależne - użyczenie
Stanowiące własność gminy oddane
w użytkowanie wieczyste
Stanowiące własność gminy oddane
w trwały zarząd
Stanowiące własność gminy oddane
w administrowanie i do eksploatacji
Razem
Źródło: dane urzędu

W celu obrazowego przedstawienia struktury gospodarowania gruntami będącymi własnością gminy posłużono
się wykresem.
Wykres nr 4
(wykres sporządzono w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 10)

Powierzchnia gruntów gminnych w ha wg form dysponowania
na dzień 31.12.2021r
44,0914

1,7889

16,6091
235,7403
22,0092

190,6860

Stanowiące własność gminy nieoddane w posiadane zależne

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - dzierżawa
Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - użyczenie
Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste
Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd
Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do eksploatacji
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Prócz umów dzierżawy dot. gruntów (w zależności od wydzierżawianej powierzchni), Gmina Rudziniec jest także
stroną umów dzierżawy dot. m. in. gruntów wykorzystywanych na cele umieszczania szaf kablowych sieci
teletechnicznej (niezależnie od powierzchni zajmowanego terenu) oraz na cele stanowisk kontenerowych (odzieży
używanej; w przeliczeniu na liczbę stanowisk).
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W grupie gruntów nieoddanych w posiadane zależne znajdują się m. in. grunty zajęte pod terenami
komunikacyjnymi, wodami etc.
W okresie sprawozdawczym, w celu prowadzenia działalności statutowej, oddano w trwały zarząd
Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu n/w nieruchomości oznaczone
jako:
➢ działka nr 393/195 o pow. 0,7660 ha, a. m. 2, obręb Niewiesze (ul. Plażowa 19, Niewiesze),
KW nr GL1G/00031482/5, zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym (tj. budynkiem użyteczności
publicznej stanowiącym świetlicę wiejską oraz budynek OSP) o pow. zabudowy 190,12 m2 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami placu zabaw, na działalność statutową ZBGKiM,
tj. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi oraz kultury fizycznej i sportu,
w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działka nr 307/175 o pow. 0,4979 ha, a. m. 1, obręb Niekarmia (ul. Słupska 2, Niekarmia),
KW nr GL1G/00035778/5, zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym o pow. użytkowej
177,30 m2 (w tym pow. użytkowa lokali mieszkalnych – 97,70 m2 oraz pow. użytkowa lokali
użytkowych – 79,60 m2) oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 28,70 m2 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami placu zabaw oraz częścią rekreacyjną, na działalność
statutową ZBGKiM, tj. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi oraz
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działki nr 111 o pow. 0,0050 ha oraz 1012/109 o pow. 0,0391 ha (o łącznej pow. 0,0441 ha), a. m. 1,
obręb Poniszowice, KW nr GL1G/00061574/6 wraz z posadowionymi na tym terenie urządzeniami
placu zabaw, na działalność statutową ZBGKiM, tj. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
➢ działka nr 674/155 o pow. 3,0910, a. m. 2, obręb Taciszów, KW nr GL1G/00064481/8 wraz
z posadowionymi na tym terenie urządzeniami boiska, na działalność statutową ZBGKiM, tj. kultury
fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Rudziniec w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Tabela nr 11

Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

1.

Rudziniec

164

0,0450

1 170,00

2.

Taciszów

179/72

0,2116

5 501,60

3.

Taciszów

180/72

0,0476

1 237,60

4.

Bycina

2581/298

0,0025

65,00

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu

Data wydania
decyzji

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.252.2019

30.12.2020r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.67.2019

25.03.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.45.2019

24.03.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

5.

Bycina

2585/299

0,0213

553,80

6.

Łany

891/228

0,0930

2 418,00

7.

Słupsko

609/89

0,0428

1 112,80

8.

Łany

325/88

0,1155

3 003,00

9.

Łany

326/88

0,0714

1 856,40

10.

Kleszczów

275/33

0,0859

2 233,40

11.

Taciszów

57

0,2530

3 795,00

12.

Taciszów

61

0,3320

61 582,00

13.

Taciszów

1715/60

0,2924

4 386,00

14.

Rudziniec

2

1,0400

27 040,00

15.

Rudziniec

3

0,0800

1 634,50

16.

Taciszów

575/56

0,0426

28 968,00

17.

Taciszów

645/164

0,0282

8 646,60

18.

Taciszów

658/143

0,0156

10 608,00

19.

Taciszów

660/143

0,0034

2 312,00

20.

Taciszów

663/143

0,0568

38 624,00

21.

Taciszów

665/143

0,0468

28 946,40

22.

Bycina

653/208

0,0360

936,00

23.

Bycina

654/207

0,0830

2 158,00

24.

Bycina

1010/205

0,0579

1 505,40

25.

Bycina

1016/206

0,0197

512,20

26.

Bycina

1020/209

0,3300

8 580,00

27.

Rudziniec

422/37

0,0310

806,00

28.

Rudziniec

496/93

0,0661

1 718,60

29.

Rudziniec

497/93

0,0378

982,80

30.

Rudziniec

557/37

0,1798

4 674,80

31.

Łany

911/241

0,5786

29 309,50

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.46.2019
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.182.2018
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.38.2019

Data wydania
decyzji
24.03.2021r.
22.02.2021r.
31.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.89.2019

31.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.39.2019

15.06.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.214.2017

22.12.2017r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.88.2019

14.07.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.567.2018

09.04.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.87.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.188.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr WXV.7510.1.188.2.2018

12.05.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.188.3.2018
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.187.2016

12.05.2021r.
01.10.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Wartość
gruntu

32.

Kleszczów

507/103

1,3888

944 384,00

33.

Taciszów

62

0,8995

23 387,00

34.

Rudziniec

328/4

0,1730

35 759,20

35.

Łany

830/187

0,0140

702,60

36.

Łany

831/187

0,0120

602,23

37.

Łany

832/187

0,1354

6 795,17

38.

Łany

14

0,0240

1 670,59

39.

Łany

22/8

0,3840

26 729,41

40.

Łany

158/81

0,1370

4 650,00

41.

Łany

159/81

0,1370

4 650,00

42.

Łany

566/74

0,0049

5 400,00

43.

Łany

568/74

0,0137

15 097,96

44.

Łany

569/74

0,0128

14 106,12

45.

Łany

570/74

0,0108

11 902,04

46.

Łany

746/74

0,0023

2 534,70

47.

Łany

747/74

0,0045

4 959,18

48.

Pławniowice

661/167

0,0104

5 210,00

49.

Bycina

2795/296

0,0001

68,00

50.

Bycina

2796/296

0,4635

285 226,80

51.

Poniszowice

356/10

0,0785

1 177,50

52.

Poniszowice

357/10

0,2796

4 194,00

53.

Poniszowice

358/10

0,0073

109,50

54.

Poniszowice

359/10

0,2049

3 073,50

55.

Poniszowice

360/10

0,0105

157,50

56.

Poniszowice

361/10

0,4950

7 425,00

Podstawa nabycia
Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.337.2017
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.70.2019
Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7510.1.338.2017

akt notarialny Rep. A
Nr 22439/2021
z dnia 16.12.2021r.

Decyzja Wojewody Śląskiego
nr NWXV.7532.1.497.2017
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 37/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 1886/296 o pow. 0,4636 ha,
a. m. 2, obręb Bycina
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 341/10 o pow. 0,3581 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 342/10 o pow. 0,2122 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 38/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 343/10 o pow. 0,5055 ha,
a. m. 2, obręb Poniszowice

Data wydania
decyzji
25.08.2021r.
18.08.2021.
19.08.2021r.

16.12.2021r.

17.11.2021r

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.
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Lp. Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

57.

Taciszów

2627/49

0,1123

2 919,80

58.

Taciszów

2628/49

0,8815

22 919,00

59.

Rzeczyce

322/118

0,0310

465,00

60.

Rzeczyce

1068/118

0,0098

147,00

10,2854

1 723 300,20

Razem

Podstawa nabycia

Wartość
gruntu

Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec
nr 39/2021 zatwierdzająca podział
nieruchomości, tj. działki
nr 1720/49 o pow. 0,9938 ha,
a. m. 12, obręb Taciszów
Zawiadomienie Starostwa
Powiatowego w Gliwicach
o wprowadzonych zmianach
ewidencyjnych (przybytek
powierzchni działki
nr 322/118, a. m. 1,
obręb Rzeczyce z 0,0630 ha
na 0,0940 ha)
Zawiadomienie Starostwa
Powiatowego w Gliwicach
o wprowadzonych zmianach
ewidencyjnych (przybytek
powierzchni działki
nr 1068/118, a. m. 1,
obręb Rzeczyce z 0,0522 ha
na 0,0620 ha)

Data wydania
decyzji

14.12.2021r.

12.03.2021r.

12.03.2021r.

Źródło: dane urzędu

W tabeli nr 11 przedstawiony został obszar powierzchni gruntów, które zostały nabyte do gminnego
zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Podstawą przejęcia przedmiotowych gruntów były:
−

decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, na podst.
których Gmina Rudziniec nabyła prawo własności odpowiednio w/w działek,

−

decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 19 października 1991r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na podst. których Gmina Rudziniec
nabyła prawo własności odpowiednio w/w działek,

−

akt notarialny Rep. A Nr 22439/2021 z dnia 16.12.2021r., na podstawie którego Gmina Rudziniec nabyła
od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek: 830/187, 831/187, 832/187,
14, 22/8, 158/81, 159/81, 566/74, 568/74, 569/74, 570/74, 746/74, 747/74 o łącznej pow. 0,8924 ha,
obręb Łany, 17

−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 37/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1886/296 o pow. 0,4636 ha
(powstały działki o nr: 2795/296 o pow. 0,0001 ha oraz 2796/296 o pow. 0,4635 ha),

17

Na działkach nr 568/74, nr 569/74, nr 570/74 znajduje się zabudowa mieszkaniowo gospodarcza stanowiąca zwarty
kompleks o łącznej powierzchni zabudowy 246 m2, składający się 1 budynku mieszkalnego oraz 3 budynków
gospodarczych

21

−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działek: 341/10 o pow. 0,3581 ha
(powstały działki o nr: 356/10 o pow. 0,0785 ha oraz 357/10 o pow. 0,2796 ha); 342/10 o pow. 0,2122 ha
(powstały działki o nr: 358/10 o pow. 0,0073 ha oraz 359/10 o pow. 0,2049 ha); 343/10 o pow. 0,5055 ha
(powstały działki o nr: 360/10 o pow. 0,0105 ha oraz 361/10 o pow. 0,4950 ha),

−

Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 39/2021 z dnia 14.12.2021r. (ostateczna z dniem 29.12.2021r.)
zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1720/49 o pow. 0,9938 ha
(powstały działki o nr: 2627/49 o pow. 0,1123 ha oraz 2628/49 o pow. 0,8815 ha),

−

Zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Gliwicach o wprowadzonych zmianach ewidencyjnych,
przedmiotem których był przybytek powierzchni działki nr 322/118, a. m. 1, obręb Rzeczyce z 0,0630 ha
na 0,0940 ha oraz przybytek powierzchni działki nr 1068/118, a. m. 1, obręb Rzeczyce z 0,0522 ha na
0,0620 ha.
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IV. Nieruchomości budynkowe
W skład majątku Gminy wchodzą również zasoby w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych.
W większości zasobami tymi gospodaruje jednostka organizacyjna Gminy Rudziniec, działająca w formie
samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu.
Wykaz budynków i lokali będących w zarządzie
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021r.
Tabela nr 12

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adres nieruchomości

Bojszów
ul. Dąbrówka 1
Bojszów
ul. Dąbrówka 3
Bojszów
ul. Dąbrówka 3A
Bojszów
ul. Dąbrówka 7
- lokal mieszkalny
udział w gruncie
Bojszów
ul. Dąbrówka 10
- udział
w nieruchomości
gruntowej
Bojszów
ul. Kościuszki 9
Bojszów
ul. Kościuszki 22
Bojszów
ul. Szkolna 12
Bycina
ul. Pyskowicka 47
Bycina
ul. Szkolna 17
Bycina
ul. Szkolna 20
Chechło
ul. Parkowa 1A
- udział
w nieruchomości
gruntowej
Chechło
ul. Piękna 10
Chechło
ul. Piękna 7A lokal mieszkalny
udział w gruncie
Ligota Łabędzka
ul. Szkolna 1
Łany
ul. Młyńska 33
Łany ul.
Pyskowicka 22
Łany ul.
Pyskowicka 40
Niekarmia
ul. Słupska 2

Ilość lokali
mieszkalnych

Pow.
użytkowa
w m2

Ilość lokali
użytkowych

Pow.
użytkowa
w m2

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

4

209,40

209,40

2

199,14

199,14

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

Razem
pow.
użytkowa
w m2

209,40

7,30

807,81

1006,95

126,91

126,91

1

50,00

50,00

57,30

20

1088,40

1088,40

2

140,50

140,50

90,70

231,20

1088,40

5

372,54

372,54

26,73

399,27

3

46,30

233,47

31,30

264,77

3

187,17

8

349,41

349,41

30,49

379,90

7

213,36

213,36

100,59

313,95

3

125,17

253,54

64,62

318,16

1

52,00

52,00

10

216,71

216,71

1

86,47

86,47

2

2
7

250,63

5

305,50

1

4

179,20

1

97,70

128,37

267,90

267,90

52,00
33,16

249,87

86,47
58,30

326,20

250,63

250,63

81,80

387,30

387,30

2

158,20

337,40

16,30

353,70

1

79,60

177,30

28,70

206,00
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Lp.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Adres nieruchomości

Niewiesze
ul. Plażowa 19
Niewiesze
ul. Pyskowicka 40
Pławniowice
ul. Gliwicka 50
Pławniowice
ul. Gliwicka 54
Pławniowice
ul. Gliwicka 71
Pławniowice
ul. Gliwicka 91
Poniszowice,
ul. Gliwicka 14
Poniszowice
ul. Strażacka 1
Poniszowice
ul. Strażacka 3
Rudno
ul. Gliwicka 119
Rudno
ul. Gliwicka 121
Rudno
ul. Szkolna 7
Rudno
ul. Strażacka 12
Rudziniec
ul. Gliwicka 1
Rudziniec
ul. Gliwicka 2/2
Rudziniec
ul. Gliwicka 12
Rudziniec
ul. Kanałowa 1
Rudziniec
ul. Kanałowa 3
Rudziniec
ul. Lipowa 43
Rudziniec
ul. Opolska 1
Rudziniec
ul. Opolska 4
Rudziniec
ul. Tartak 1
Rzeczyce
ul. Kolejowa 10
Rzeczyce
ul. Kolejowa 10A
Rzeczyce
ul. Polna 17
Rzeczyce
ul. Polna 19
Słupsko
ul. Lipowa 1
Słupsko
ul. Polna 2
Taciszów
ul. Gliwicka 51
Taciszów
ul. Wąska 11
Taciszów ul.
Szkolna 2

Ilość lokali
mieszkalnych

Pow.
użytkowa
w m2

Ilość lokali
użytkowych

2
8

482,57

3

179,02

5
3

Pow.
użytkowa
w m2

179,60

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

179,60

Razem
pow.
użytkowa
w m2

179,60

482,57

99,06

485,33

397,17

213,15

213,15

63,06

239,35

239,35

239,35

433,25

433,25

2

2

306,31

433,25

581,63
247,50

276,21

147,00
104,00

1130,00

3

104,00

1

46,50

8

289,78

289,78

41,52

331,30

3

127,88

127,88

33,82

161,70

2

158,30

64,23

256,43

1

22,70

18,90

147,00
122,90

69,20

69,20

1

33,90

192,20

1

39,60

39,60

39,60

3

193,97

193,97

193,97
43,50

1

43,50

43,50

4

141,01

141,01

3

42,86

4

1

188,85

58,36

58,36

315,41

315,41

315,41

4

245,50

245,50

245,50

13

626,10

626,10

7,60

633,70

225,76

102,43

328,19

222,45

32,76

255,21

3

15,50

47,84

225,76

5

222,45

6

279,34

1

90,27

369,61

3

146,36

1

32,76

179,12

38,18

217,30

5

246,12

246,12

12,45

258,57

4

159,86

159,86

29,61

189,47

1

60,00

2

166,10

226,10

55,60

281,70

9

493,39

1

129,60

622,99

94,50

717,49

4

196,91

1

75,87

272,78

11,92

284,70

4

179,95

179,95

22,31

202,26

2

318,51

318,51

369,61

221,98

540,49
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Lp.

Adres nieruchomości

51.

Widów
ul. Gliwicka 7
- udział
w nieruchomości
gruntowej

Ilość lokali
mieszkalnych

Ogółem
Źródło: dane ZBGKiM

Pow.
użytkowa
w m2

5

165,60

190

9 155,67

Ilość lokali
użytkowych

40

Pow.
użytkowa
w m2

Łączna pow.
użytkowa lokali
mieszkalnych
i użytkowych
w m2

3 398,41

Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
w m2

165,60

33,40

12 554,08

1 694,55

Powierzchnia
użytkowa
pustostanów
w m2

Razem
pow.
użytkowa
w m2

199,00
1 551,20

15 799,83

Wykaz pozostałych budynków administrowanych
przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021r.
Tabela nr 13

Adres nieruchomości

Lp.

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa w m2

1.

SUW Rudziniec ul. Gliwicka 93

2

301,74

2.

SUW Niewiesze ul. Młyńska

1

155,33

3.

SUW Chechło ul. Parkowa 7

1

99,33

4.

SUW Pławniowice ul. Górna 3

1

235,58

5.

Przepompownia Rudno ul. Gliwicka

1

21,37

6.

SW Bycina

1

28,40

7.

Rudziniec ul. Gliwicka 2

1

450,02

8.

Rudziniec ul. Gliwicka – kaplica cmentarna

1

32,70

9.

Rudziniec ul. Leśna 6 - siedziba ZBGKiM

2

852,53

10.

Rudziniec ul. Leśna 6 - były budynek stacji paliw

1

44,31

11.

Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata magazynowo - garażowa

1

825,84

12.

Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata stalowa

1

436,23

13.

Rudziniec ul. Opolska 8 (lokal użytkowy)

1

92,30

14.

Bycina ul. Zamkowa - wiata garażowa

1

24,50

15.

Łany ul. Pyskowicka 36 (lokal niezasiedlony wraz z pomieszczeniem
przynależnym)

1

201,08

16.

Poniszowice ul. Gliwicka 67 (lokal niezasiedlony)

1

724,33

Ogółem

18

4 525,59

Źródło: dane ZBGKiM

Ogólna powierzchnia użytkowa budynków i lokali, którymi zarządzał i administrował Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosiła 20 325,42 m2,
na którą składa się:
−

powierzchnia lokali mieszkalnych
oraz użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

14 340,93 m2

−

powierzchnia lokali stanowiących pustostany

2 501,11 m2

−

powierzchni budynków służących do działalności ZBGKiM

3 483,38 m2
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Pozostałymi budynkami zarządzają:
1)

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bojszowie,

2)

Szkoła Podstawowa w Bycinie,

3)

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,

4)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach,

5)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach,

6)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie,

7)

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzińcu,

8)

Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów,

9)

Ochotnicza Straż Pożarna Bycina,

10) Ochotnicza Straż Pożarna Chechło,
11) Ochotnicza Straż Pożarna Łany,
12) Ochotnicza Straż Pożarna Łącza,
13) Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko,
14) Ochotnicza Straż Pożarna Widów,
15) Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina,
16) Ludowy Klub Sportowy „START” Kleszczów,
17) Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Pławniowice,
18) Ludowy Klub Sportowy „MŁODOŚĆ” Rudno,
19) Ludowy Klub Sportowy „AMATOR” Rudziniec,
20) Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach,
21) Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu18,
22) Urząd Gminy Rudziniec,
23) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło z siedzibą w Chechle.19

18

Na podstawie uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XXV/225/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w drodze darowizny z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudzińcu oraz spisanego w dniu 26.09.2016r. protokołu uzgodnień, sporządzona została notarialna umowa darowizny
w sprawie przekazania w/w jednostce nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 3,
a oznaczonej nr działki 327/171 o pow. 0,1041 ha.

19

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.08.2015r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło przejęło
w dzierżawę budynek szkolny o powierzchni użytkowej 915 m2 z wyposażeniem oraz terenem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania obiektu w celu realizacji zadań wynikających z umowy Nr 136/2015 z dnia
27 maja 2015r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle na
zasadach określonych w art. 5 ust. 5g i ust. 5h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
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V. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Z danych przedstawionych w tabeli nr 3 wynika, że Gmina Rudziniec według stanu na dzień
31.12.2021r. była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości brutto
64 892 962,06 zł. Podstawową pozycję w strukturze tego składnika mienia Gminy Rudziniec zajmują drogi
gminne o powierzchni 233 318 m2, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, obiekty rekreacyjne,
ogrodzenia, place zabaw, mała architektura, gminna sieć wodociągowa o długości 131,30 km20,
sieć kanalizacyjna 26,2 km oraz kolektory kanalizacji deszczowej.
Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Rudziniec była właścicielem 15 szt. mostów znajdujących się
w ciągu publicznych dróg gminnych oraz 3 mostów znajdujących się w ciągu wewnętrznych dróg gminnych.
Nadto, według stanu na dzień 31.12.2021r. na terenie Gminy Rudziniec znajdowało się 1 737 punktów
oświetleniowych podłączonych do sieci elektroenergetycznej, z których 59 sztuk stanowiło własność Gminy
Rudziniec. Natomiast łączna liczba lamp solarnych według stanu na dzień 31.12.2021r. stanowiących własność
Gminy Rudziniec wyniosła 282 szt.
VI. Środki transportu
Wartość środków transportowych brutto na dzień 31.12.2021r. wyniosła 3 335 987,09 zł. Na stanie
Urzędu Gminy Rudziniec znajduje się m. in.: 10 samochodów pożarniczych. Liczba ta w stosunku do stanu na
31.12.2020r. wzrosła o 1 szt. (tj. o samochód pożarniczy zakupiony dla OSP Słupsko). Natomiast na stanie
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu znajdują się:
−

samochód ciężarowy star,

−

pomost pływający,

−

1 autokar,

−

3 samochody specjalne asenizacyjne,

−

1 wóz asenizacyjny,

−

1 samochód specjalny UNIMOG,

−

4 samochody dostawcze (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

2 ciągniki,

−

koparko- ładowarka,

−

3 przyczepy (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

2 posypywarki do dróg (nastąpił wzrost o 1 szt. w stosunku do roku poprzedniego),

−

spychacz czołowy,

−
20

dmuchawa do śniegu.

wg stanu na 31.12.2021r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Rudziniec wyniosła 161,99 km, z czego
131,30 km stanowiła własność Gminy Rudziniec, natomiast 30,69 km sieci stanowiła własność PWiK Gliwice.
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VII. Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe gminy, to jej udziały lub akcje wniesione i posiadane w spółkach
prawa handlowego na dzień 31.12.2021r. roku obejmują:
Tabela nr 14

Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o. w Gliwicach

Stan na 31.12.2020r.

Stan na 31.12.2021r.

697 500,00 zł
(ilość udziałów 1395,
wartość nominalna 1 udziału 500,00 zł)

853 000,00 zł
(ilość udziałów 1706,
wartość nominalna 1 udziału 500,00 zł)

10 000,00 zł
(ilość akcji 10 000,
wartość nominalna 1 akcji 1,00 zł)

10 000,00 zł
(ilość akcji 10 000,
wartość nominalna 1 akcji 1,00 zł)

Akcje AT GROUP S.A.*

Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnionym dnia 16.05.2012 r. na podstawie aktu
notarialnego Repertorium A 1229/2012 dokonana została zmiana statutu w zakresie ilości akcji i ich wartości
nominalnej (1 akcji). Wartość nominalna akcji została zmieniona z 100,00 zł na 1,00 zł, przy jednoczesnym
zwiększeniu ich ilości z 9 000 do 900 000. Wartość nominalna wszystkich posiadanych przez Gminę Rudziniec
akcji nie uległa zmianie i wynosi 10 000,00 zł.

VIII. Dochody z mienia gminy
Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Rudziniec
uzyskane przez jednostki budżetowe gminy
Tabela nr 15

Dochody uzyskane
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dochody uzyskane
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

785 926,01

369 169,99

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
2.
wieczystego w prawo własności

23 702,61

21 691,72

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

56 005,20

107 945,34

4. Wpływy z opłat za trwały zarząd

12 142,84

12 099,20

5. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

209 157,52

244 347,85

6. Wpływy za ustanowienie służebności przesyłu

1 877,00

3 880,00

7. Wpływy za ustanowienie służebności gruntowej

1 400,00

4 053,0021

1 090 211,1822

763 187,1023

Lp.

Wyszczególnienie

Razem
Źródło: dane urzędu

Wykazane na koniec 2021 r. wpływy za ustanowienie służebności gruntowej dotyczą służebności gruntowej, która
została ustanowiona na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 62/2022 z dnia 5 stycznia 2022r.
22
Dochody za 2020r. podano w wartości netto
23
Dochody za 2021r. podano w wartości netto
21
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Wykres nr 5
(na podstawie danych wykazanych w tabeli nr 15)

Zbycie mienia gminnego w trybie przetargowym w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Tabela nr 16

Lp. Miejscowość

Nr
działki

Powierzchnia Cena zbycia
w ha
w zł

Podstawa zbycia
Forma zbycia

1.

Łany

69

0,2740

9 600,00 tryb przetargowy

2.

Łany

194/5

0,2689

10 000,00 tryb przetargowy

3.

Taciszów

20

0,1086

98 980,00 tryb przetargowy

Łany

211/10

0,5881

4.

212/9

0,4141

524/14

0,1033

521/13

0,0523

340/106

0,0763

644/103

0,0121

724/107

0,0555

5.

6.

Niewiesze

Rudno

Razem

1,9532

Oznaczenie dokumentu
akt notarialny Rep. A
Nr 3650/2021
akt notarialny Rep. A
Nr 3642/2021
akt notarialny Rep. A
Nr 1484/2021

Data
08.03.2021r.
08.03.2021r.
12.03.2021r.

42 210,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 4490/2021

22.03.2021r.

200 800,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 1772/2021

15.04.2021r.

7 580,00 tryb przetargowy

akt notarialny Rep. A
Nr 14316/2021

11.08.2021r.

369 170,0024

Źródło: dane urzędu
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Różnica wynosząca 0,01 zł pomiędzy uzyskanymi w 2021 r. wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
wykazana w tabeli nr 15, a wartością wykazaną w tabeli nr 16 wynika z rozliczenia podatku od towarów i usług.
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Zbycie mienia gminnego w oparciu o przepisy prawa niebędące zbyciem w trybie przetargowym
i bezprzetargowym w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Tabela nr 17

Nr
działki

Lp. Miejscowość

Powierzchnia
Wartość gruntu
w ha

1.

Bycina

1886/296

0,4636

1 390,80

2.

Poniszowice

341/10

0,3581

1 790,50

3.

Poniszowice

342/10

0,2122

1 061,00

4.

Poniszowice

343/10

0,5055

2 527,50

5.

Taciszów

1720/49

0,9938

2 981,40

2,5332

9 751,20

Razem

Podstawa zbycia
Data wydania
dokumentu

Oznaczenie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 37/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 2795/296 o pow. 0,0001 ha, 2796/296
o pow. 0,4635 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 356/10 o pow. 0,0785 ha,
357/10 o pow. 0,2796 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 358/10 o pow. 0,0073 ha,
359/10 o pow. 0,2049 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 38/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 360/10 o pow. 0,0105 ha, 361/10
o pow. 0,4950 ha)
Decyzja Wójta Gminy Rudziniec nr 39/2021
zatwierdzająca podział nieruchomości (powstały
działki o nr: 2627/49 o pow. 0,1123 ha,
2628/49 o pow. 0,8815 ha)

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

14.12.2021r.

Źródło: dane urzędu

Przychody z czynszów za lokale uzyskane przez zakład budżetowy
Tabela nr 18

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2020r.

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2021r.

1.

Czynsze z lokali mieszkalnych

541 897,17

571 252,11

2.

Czynsze z lokali użytkowych

74 919,92

66 954,16

616 817,09

638 206,27

Razem
Źródło: dane ZBGKiM

Przychody z tytułu dzierżawy miejsc na polu biwakowym uzyskane przez zakład budżetowy
Tabela nr 19

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2020r.

Przychody wg stanu
na dzień 31.12.2021r.

1.

Wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na polu
biwakowym

133 137,53

180 298,97

133 137,53

180 298,97

Razem
Źródło: dane ZBGKiM
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Wierzytelności przysługujące Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
– obsługiwane przez Urząd Gminy Rudziniec
Tabela nr 19

Lp.
1.
2

3.

4.

Wyszczególnienie
Z tytułu dzierżawy gruntów
Z tytułu dzierżawy gruntów –
podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT
Z tytułu opłat za przekształcenie
użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności
nieruchomości
Z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste
Razem

Stan na 31.12.2020r.
(brutto w zł)
14 414,84

Stan na 31.12.2021r.
(brutto w zł)
20 174,73

36,90

36,90

167 455,34

129 867,41

45 346,97

22 242,99

227 254,0525

172 322,03

Źródło: dane urzędu

Wierzytelności przysługujące Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
– obsługiwane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Tabela nr 20

Stan na 31.12.2020r.
(brutto w zł)

Stan na 31.12.2021r.
(brutto w zł)

368 112,48

389 657,72

11 625,21

8 319,46

Z tytułu dzierżawy gruntów

14 386,53

21 417,26

Razem

394 124,22

419 394,44

Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Z tytułu czynszu z najmu za lokale
mieszkalne
Z tytułu czynszu z najmu za lokale
użytkowe

Źródło: dane ZBGKiM
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W informacji o stanie mienia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wskazano, że wartość wierzytelności
przysługujących Gminie Rudziniec w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami (obsługiwanych przez
Urząd Gminy Rudziniec) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 227 217,15 zł. W niniejszej informacji wskazuje
się, że na dzień 31.12.2020 r. wartość przedmiotowych należności wynosiła 227 254,05 zł. Zaistniała rozbieżność
wynika z faktu, iż w informacji za rok 2020 nie wykazano wierzytelności z tytułu dzierżawy gruntów podlegających
opodatkowaniu podatkiem VAT wynoszącej 36,90 zł.
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IX. Ograniczone prawa rzeczowe
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w zakresie
dotyczącym ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, miały miejsce jedynie zdarzenia polegające na
odpłatnym obciążeniu nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz
przedsiębiorcy, będącego właścicielem sieci energetycznych.
Informację na temat ustanowionych służebności przedstawia poniższa tabela.
Tabela 21

nr KW która
została obciążona

oznaczenie
działek których
służebność
dotyczy
obręb Chechło:

GL1G/00037787/5

10/3 (a.m.5),

GL1G/00034699/0

2172/191 (a.m.3),
2240/490 (a.m.3),
897/575 (a.m.3)
16 (a.m.5),
80 (a.m.3),
1308/194 (a.m.3),

GL1G/00095463/2

obręb Bojszów
31 (a.m.4)

rodzaj
służebności

ozn. podmiotu
uprawnionego

służebność
przesyłu

Tauron
Dystrybucja S.A.
Kraków

służebność
przesyłu

Tauron
Dystrybucja S.A.
Kraków

podstawa wpisu
obciążenia w KW
(nr aktu notarialnego
i data zawarcia aktu)
Rep. A nr 6406/2021
z dnia 14.09.2021

Rep. A nr 6412/2021
z dnia 14.09.2021

ogółem wartość ustanowionych służebności

wartość
służebności
2 212,00 zł

1 668,00 zł

3 880,00 zł

X. Podsumowanie
Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w mienie, które nie tylko ma służyć realizacji
zadań własnych, które ustawodawca nałożył na daną jednostkę, lecz także dzięki któremu jednostka ta będzie
pozyskiwać dochody.
Niewątpliwie zasób nieruchomości gminnych stanowi stałe źródło dochodów budżetu gminy. Pochodzące
z zasobu nieruchomości dochody mogą mieć charakter ciągły (stały) – do takich dochodów należy
w szczególności zaliczyć dochody z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, jak również mogą
mieć charakter jednorazowy – do tej grupy należy przede wszystkim zaliczyć sprzedaż nieruchomości.
Odpłatne zbycie mienia gminnego niewątpliwie przynosi duży dochód w krótkim czasie (w porównaniu
chociażby z dochodami uzyskiwanymi w tytułu najmu czy dzierżawy składnika majątkowego), nie mniej
jednak jest czynnością jednorazową i nieodwracalną. Zatem istotne jest, ażeby w polityce gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości kłaść szczególny nacisk na rozważne i przemyślane decyzje uwzględniające
nie tylko potrzeby finansowe danego roku budżetowego, lecz również konieczność posiadania nieruchomości
służących do realizacji zadań własnych. Bowiem ze względów ekonomicznych istotne jest, by jak największa
ilość zadań gminy była realizowana przy wykorzystaniu majątku gminnego. Bezdyskusyjny jest fakt, iż zasób
nieruchomości gminnych należy wykorzystywać z myślą o zaspokojeniu potrzeb danej społeczności lokalnej.
Dostęp do rozbudowanej oferty usług publicznych, terenów zieleni, infrastruktury technicznej, dróg oraz
innych funkcji do których jest wykorzystywane mienie gminne, stwarza pozytywny wizerunek gminy nie tylko
wśród jej mieszkańców, którzy mają poczucie dbałości władz o ich dobro i potrzeby, ale również na zewnątrz.
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 10 marca 2022r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku na
którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania
COVID – 19 za 2021 rok
RACHUNEK FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I.

DOCHODY (PLAN)
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1 115 200
800 000

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 315 200

DOCHODY (WYKONANE), z tego
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1 097 600
800 000

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 297 600

II.

WYDATKI (PLAN)

1 115 200

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach

800 000

- Program „Laboratoria Przyszłości”

297 600

- dodatki mieszkaniowe powiększone o „dopłatę do czynszu”
- Program „Wspieraj Seniora”

WYDATKI (WYKONANIE), z tego

3 600
14 000

1 097 600

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach

800 000

- Program „Laboratoria Przyszłości”

297 600

- dodatki mieszkaniowe powiększone o „dopłatę do czynszu”

0

- Program „Wspieraj Seniora”

0

1

