SPRAWOZDANIE
-------------------------------Z WYKONANIA BUDśETU GMINY WISZNIA MAŁA ZA 2006 ROK.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 września 2005r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 50/05 w sprawie
opracowania materiałów planistycznych do projektu budŜetu gminy na 2006 rok
natomiat w dniu 14 listopada 2005 r. wydał Zarządzenie Nr 65/05 w sprawie projektu
budŜetu na 2006 rok celem przedłoŜenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
oraz objaśnieniami Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu celem zaopiniowania.
W dniu 22 listopada 2005r. na Sesji Rady Gminy został przedstawiony projekt budŜetu.
W dniu 16 grudnia 2005 r. wpłynęła do Wójta Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu o przedstawionym projekcie uchwały budŜetowej.
W dniu 29 grudnia 2005 r. opinia ta została przedstawiona na Sesji Rady Gminy i w tym teŜ
dniu Rada Gminy Wisznia Mała Uchwałą Nr IV/XLI/246/05 przyjęła budŜet na rok 2006.
Plan dochodów budŜetowych wynosił 13.774.600 zł , wydatów 12.779.681 zł a nadwyŜkę
w wysokości 994.919 zł.przeznaczono na spłatę rat kredytów i poŜyczek przypadających do
spłaty w 2006r.
W roku budŜetowym 2006 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i
wydatków budŜetowych. Podstawą wprowadzenia ich były:
- Uchwały Rady Gminy w ilości 13
- Zarządzenia Wójta Gminy w ilości 6.
Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów wynosił 18.042.100 zł., roczny plan
wydatków 19.136.263 zł. i deficyt budŜetu gminy w kwocie 1.094.163 zł.
Wysokość zaplanowanych do spłaty rat kredytów i poŜyczek nie uległa zmianie i wynosiła
994.919 zł.
śródłem finansowania deficytu budŜetowego oraz spłat rat kredytów i poŜyczek była
nadwyŜka budŜetowa z 2005 roku w wysokości 2.089.082 zł.
Po zamknięciu rachunków budŜetu za 2006 rok zostały sporządzone wszelkie wymagane
prawem sprawozdania takie jak; roczne sprawozdanie o dochodach i o wydatkach
budŜetowych, o nadwyŜce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych , o
stanie naleŜności , z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, RB-33 o funduszu
celowym ( Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Rb-50 z
wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilansu budŜetu.
Sprawozdania zostały przesłane właściwym adresatom w wymagalnych terminach.
DOCHODY BUDśETOWE:
-------------------------------------.
Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi:
- w podatku rolnym z gruntów cena 1q Ŝyta i stawki podatków i opłat lokalnych
w tym podatku od nieruchomości uchwalone na dany rok podatkowy przez
Radę Gminy Wisznia Mała,
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- wielkość subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych przedstawione w piśmie Ministra Finansów,
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokościach podanych przez
Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura we Wrocławiu,
- pozostałe dochody własne takie jak: planowane dochody ze sprzedaŜ mienia, dochody
z dzierŜawy, opłaty za zarząd i wieczyste uŜytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i inne.
Realizaję dochodów za 2006 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania
natomiast z wykonania zadań zleconych gminie załącznik Nr 4.
Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 18.842.552 zł co stanowi 104,4 % planu rocznego.
Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 2.364 zł.i zmalał o 512 zł.
w stosunku do 2005 r.
W dniu 31 grudnia 2006r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 7.971 osób.
Saldo końcowe naleŜności tj. wg stanu na 31 grudnia 2006 r. z tytułu podatków i opłat
pozostałych do zapłaty gminie wynosi ogółem 1.669.121 zł. z czego:
- w podatku rolnym od osób prawnych 305.377 zł. ( od 4 podatników),
- w podatku rolnym od osób fizycznych 126.927 zł ( od 75 podatników),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 151.799 zł ( od 15 podatników),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 308.078 zł ( od 520 podatników),
- w podatku leśnym 198 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej 14.538 zł ( inkaso przez US),
- w podatku od środków transportowych 96.796 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 15.170 zł. ( inkaso przez US),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 12.131 zł ( inkaso przez US),
- z opłaty skarbowej 5.680 zł. (inkaso przez US),
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 1.034 zł,
- w naleŜnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków 631.393 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2006 r wykonywano czynności
egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych polegające na wystawianiu i wysyłaniu
upomnień do podatników zalegających z ich wpłatami. Ogółem wysłano 2.279 upomnień.
W celu zabezpieczenia oraz egzekucji naleŜności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomosci
od osób fizycznych w 2006r. wystawiono 282 tytuły wykonawcze na kwotę 324.229 zł. oraz
sporządzono wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 3 podatników na kwotę 7.528 zł.
W stosunku do osób prawnych wysłano 48 upomnień na kwotę 266.171 zł. oraz wystawiono
35 tytułów wykonawczych na kwotę 97.227 zł.
Oprócz w/w naleŜności przedstawionych powyŜej na zmniejszenie dochodów budŜetowych
miały równieŜ wpływ:
- skutki obniŜenia górnych stawek w podatku od nieruchomości obliczone za okres
sprawozdawczy w wysokości 189.333 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 20.841 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja
podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych
w podatku rolnym na kwotę 54.389 zł. ( wnioski rolników o umorzenie podatku w związku
z suszą), w podatku od nieruchomości 5.220 zł. rozłoŜenie na raty w podatku rolnym 736 zł.
a w podatku od nieruchomości 24.597 zł.
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Mimo wykonania powyŜej 100% planu dochodów ogółem realizacja niektórych z nich
była niŜsza od planowanych.
Do nich naleŜą między innymi dochody z mienia j.s.t poniewaŜ gmina nie dokonała sprzedaŜy
poniŜej wartości oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.
PoniŜej planowanych osiągnięto dochody w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych ( 34,1%) w podatku od posiadania psów ( 40,5%), we wpływach z opłaty targowej
(0 %), we wpływach z opłaty eksploatacyjnej (74,5%) lecz kwotowo nie stanowiło to zbyt
wysokich ubytków w dochodach.
Mniejsze od planowanych dochody w podatku rolnym i od nieruchomości tak od osób
fizycznych jak i od osób prawnych wynikają z zaległości w płatnościach w terminach
ustawowych, których wartości przedstawiono powyŜej, lecz podjeto odpowiednie kroki celem
zabezpieczenia w naleŜytym egzekwowaniu po okresie sprawozdawczym.
Wykazane po stronie wykonania dochody ( bez planu) w kwocie 16.366 zł.dotyczą
wpłat ze sprzedaŜy posiłków w stołówce Zespołu Szkół w Krynicznie uruchomionej w
październiku 2006r.
Ponadto nie otrzymano dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne
pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej…..” , poniewaŜ realizacja tego etapu i rozliczenie nastąpi
w 2007r.
W 2006 r. nie wystąpiły dochody własne nimi finansowane, gdyŜ jednostki (np. szkoły) nie
utworzyły rachunków dochodów własnych.
Stosownie do Uchwały Nr IV/L/309/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
zostało sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie to wykazuje kwoty zerowe we wszystkich
naleŜnościach
WYDATKI BUDśETOWE:
------------------------------------.
Zestawienie wykonania wydatków w szczegółowości określonej w uchwale budŜetowej
w układzie plan i wykonanie (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w załączniku Nr 4.
Wydatki ogółem za rok 2006 wyniosły 17.461.545 zł co stanowi 91,2 % wykonania planu
roczego z tego:
A – wydatki bieŜące
15.495.867 zł.
B – wydatki majątkowe 1.965.678 zł.
W 2006 r. wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 2.191 zł. i były wyŜsze w
stosunku do 2005 r o 441 zł. natomiast wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wyniosły
247 zł i były niŜsze o 18 zł w stosunku do 2005 r.
Wydatki w poszczególnychh działach klasyfikacji budŜetowej przedstawiają się następująco:
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Ad 1. Wydatki bieŜące ogółem przy czym realizację wykonanych remontów
przedstwiono w pełnej szczegółowości w dalszej części sprawozdania tj. po
przedstawieniu działu 921.
===============================================================
W tym:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonane 44.754 zł.
------------------------------------------.
W tym:
12.256 zł przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu
obowiązku przekazywania 2% odpisu od podatku rolnego,
11.037 zł. wydatkowano na wykonanie prac związanych z dezysekcją, utylizacją odpadów
i badaniem gleb,
21.362 zł. wydatkowano jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Mimo wniosku i ujęciu w planie budŜetu gminy środków dla Spółek Wodnych w Trzebnicy
nie przystąpiono do realizacji, gdyŜ Spółki nie przygotowały porozumienia i nie wystąpiły
o przekazanie planowanej kwoty w wysokości 40.000 zł.
Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wykonane 2.364.675 zł.
---------------------------------------w tym:
- 113.388 zł. na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie zawartej
umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na obsługę liniami komunikacji
miejskiej Nr 608 i 130 do Psar, Szymanowa i KrzyŜanowic oraz na obsługę przewozu
pasaŜerów Expres Busem z miejscowości Mienice, Piotrkowiczki, Pierwoszów, Machnice,
RogoŜ , Malin, Szewce, Ozorowice, Strzeszów do Wiszni Małej. Obsługę tych miejscowości
rozpoczęto w 2006 roku.
- 23.899 zł. wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach
krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonane 1.264.172 zł.
-----------------------------------------------.
Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy w Trzebnicy w 2006 r. Gmina miała
moŜliwość zatrudnienia osób zarejestrowanych ze statusem „bezrobotnego”.
Pracownicy w ramach prac interwencyjnych wykonywali wiele zadań na terenie gminy.
Opis znajduje się w dalszej części sprawozdania
Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonane 1.692.584 zł.
--------------------------------------------.
W tym:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – kwota 40.782 zł. W ramach tej kwoty zostały
wykonane zadania zlecone gminie przedstawione w załączniku Nr 4.
Rozdział 75022 – Rady gmin – kwota 69.899 zł. z czego 68.807 zł. stanowi wypłaty diet
radnym za udział w sesjach i pracach komisji na przestrzeni 2006r.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – kwota 1.508.035 zł. Kwota ta obejmuje wydatki
związane z wykonywaniem zadań administracji publicznej na rzecz
społeczności lokalnej i nie tylko.
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W 2006r. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała było zatrudnionych
24 pracowników z czego dwóch w wymiarze ½ i jeden
w wymiarze ¾ etatu.
W 2006 r. jeden z pracowników złoŜył wniosek i przeszedł na
emeryturę.
Rozdział 75075 – Promcja j.s.t. – kwota 101.544 zł.
Wydatki związane z promocją gminy Wisznia Mała tak w prasie jak
i w innych wydawnictwach o zakresie ogólnopolskim przedstawiając
zwiększającą się atrakcyjność terenu, liczne walory przyrodnicze itp.
zachęcając tym samym do inwestowania na terenie gminy oraz
prowadzenie Gminnego Centrum Informacji w Wiszni Małej na podstawie
umowy.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy…….. wydatki wykonane 24.545 zł.
----------------------------------------------------------.
Patrz zał. Nr 4.
W tym:
1.253 zł. dotyczy zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
we Wrocławiu w celu prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Wisznia M.
23.292 zł. dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura
Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów Wójta i radnych do rady
gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.
Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonane 500 zł. ( patrz zał. Nr 4).
------------------------------------.
W tym:
500 zł. w ramach zadań zleconych związanych z obroną narodową.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – wydatki
wykonane 89.091zł.
----------------------------.
W tym:
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.380 zł. W ramach tej kwoty zostały
zakupione: atrapa radaru zamontowane na drodze Nr 5 oraz latarki
dla policjantów.
Rozdział 75412 – Ochotnicza StraŜ PoŜarna – 85.011 zł. Wydatki bieŜące związane były
z utrzymaniem gotowości bojowej oraz z uczestnictwem w akcjach
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiszni Małej.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 700 zł. Zakup materiałów . Zał. Nr 4.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-------------------------------------------------------------------------------------------Wydatkowana kwota w wysokości 24.646 zł. dotyczyła wynagrodzenia agencyjnoprowizyjnego dla 16 sołtysów obejmującego inkaso podatków i opłat na rzecz gminy.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonane 143.014 zł.
------------------------------------------------.
Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w

5

Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Trzebnicy, w Powszechnej Kasie Oszczędności
Bank Polski S.A.Oddział w Trzebnicy-Oleśnicy, w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy,
i poŜyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Budowa oczyszczalni
ścieków w Wiszni M.-Strzeszów”, „Rekultywacja odpadów przemysłowych i komunalnych w
Wiszni Małej”, „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Strzeszowie”,
„ Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie”, „Budowę gminnego wysypiska
odpadów komunalnych w Mienicach”, „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej w
rejonie ulic:Stawowej, Sportowej i Wrocławskiej”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni
Małej w ul. Szkolnej, Krótkiej, Wąskiej, Parkowej oraz w Ligocie P. ul.Leśna, Na Kolonii,
Główna i Wąska”.
W/w zadania inwestycyjne są zadaniami zakończonymi jednak spłaty rat kapitałowych i
odsetek będą występować do 2011 roku.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia – wydatki wykonane O.
------------------------------------.
W uchwale budŜetowej na 2006r. utworzona została rezerwa w wysokości 12.780 zł.na tzw.
wydatki nieprzewidziane. W 2006 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonane 5.833.573 zł.
------------------------------------------.
Gmina Wisznia Mała w ramach zadań własnych w 2006 roku prowadziła pięć szkół
podstawowych, dwa gimnazja i jedno przedszkole.
Ponadto wykonywano zadania w zakresie dowozu uczniów do szkół , nauki w oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstaowych , Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w
Krynicznie (SAPO), dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatki
związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieŜy uczęszczających do szkół na terenie gminy
Wisznia Mała.
śródłem finansowania zadań w zakresie oświaty i wychowania były:
• subwenja oświatowa 3.810.289 zł.
• dotacje celowe ogółem 28.385 zł
w tym:
- sfinansowanie wyprawki szkolnej 2.382 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników 17.893 zł.
- sfinansowanie wprowadzenia od 01.09.2006r. nauczania j. angielskiego 7.310 zł.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla rozpatrzenia
wniosków o wyŜszy stopień awansu zawodowego 800 zł.
• opłaty rodziców za świadczenia w przedszkolu 71.514 zł.
• za wynajem autobusów 12.713 zł.
• za wynajem sal gimnastycznych w Szewcach i Krynicznie 11.185 zł
• wpłaty za posiłki – SP Kryniczno 16.366 zł.
• pozostałe dochody ( za prywatne rozmowy telef. sprzedaŜ złomu itp.) 832 zł.
• środki własne gminy 1.882.289 zł.
Wydatki bieŜące związane z finansowaniem działalności oświaty i wychowania za 2006r.
przedstawiają się następująco:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 3.622.324 zł.
Do szkół podstawowych uczęszczało uczniów ogółem:
• w roku szkolnym 2005/2006 - 560
• w roku szkolnym 2006/2007 – 538 a zatem zmalała o 22 uczniów.
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Uczyli się w 33 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2006 r. wynosiła 92
pracowników z tego 72 nauczycieli oraz 20 pracowników obsługi.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 72,7 % wykonanych
wydatków bieŜących związanych z prowadzeniem szkół.
Na realizację wydatków wynagrodzeń i pochodnych miały wpływ:
• realizacja czwartej godziny z wychowania fizycznego,
• realizacja indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie
utrudniającego uczęszczanie do szkoły,
• wypłata podwyŜek wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi,
• wypłata nagród jubileuszowych,
• wypłata odprawy emerytalnej,
• przebywanie nauczyciela na urlopie macierzyńskim,
• płatny urlop dla poratowania zdrowia,
• wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
• realizacja godzin ponadwymiarowych,
• zasiłki chorobowe,
• liczba doraźnych zastępstw.
Do wydatków bieŜących związanych z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych
zarachowano: koszty energii, wody, opału, materiałów i wyposaŜenia , pomocy
dydaktycznych ( ksiąŜek do bibliotek), ubezpieczenie budynków i mienia, koszty obsługi
urządzeń technicznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek
wiejski, dodatek mieszkaniowy) oraz koszty przeprowadzonych remontów.
Z dniem 1 października 2006r. została uruchomiona stołówka przy Szkole Podstawowej w
Krynicznie. Jednorazowo na przystosowanie pomieszczenia i wyposaŜnie kuchni
wydatkowano 44.951 zł.
W IV kwartale 2006r. wydano 380 posiłków.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 149.013 zł.
Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 72 dzieci, które
uczyły się w 4 oddziałach a zajęcia prowadziło 4 nauczycieli.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 88,4%.
W ramach działalności oddziałów przedszkolnych prowadzone były zajęcia edukacyjne,
wychowawcze i opiekuńcze.
Rozdział 80104 – Przedszkola – kwota 459.000 zł.
Do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie uczęszczało 52 dzieci w tym 12 sześciolatków.
Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 11, z tego 6 nauczycieli, 1 pracownik
administracyjny oraz 4 pracowników obsługi. Z dniem 31 grudnia 2006r. na emeryturę
przeszła jedna nauczycielka.
Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne stanowiły 66,7 % wydatków ogółem.
Posiadane środki w pełni zaspakajały potrzeby w celu prawidłowego funkcjonowania
placówki. Prowadzone były zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne zgodnie z
oczekiwaniami lokalnego środowiska . Zatrudniano równieŜ nauczyciela – logopedę.
Rozdział 80110 – Gimnazja – kwota 1.153.942 zł.
Do dwóch gimnazjów uczęszczało uczniów:
• w roku szkolnym 2005/2006 – 292
• w roku szkolnym 2006/2007 - 279, zatem zmalała o 13 uczniów.
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Uczyli się w 12 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w 2006 r. wynosiła
24.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiła 75,6 % wydatków bieŜących.
Na wielkość wydatków na wynagrodzenia miały wpływ:
• podwyŜki wynagrodzeń,
• realizacja czwartej godziny z wychowania fizycznego,
• wypłata nagrody jubileuszowej,
• urlop wychowawczy jednej z nauczycielek,
• prowadzenie indywidualnego nauczania 3 uczniów, w tym nauka języka polskiego
dla obcokrajowców,
• godziny ponadwymiarowe,
• zasiłki chorobowe i liczba zastępstw.
Pozostałe wydatki bieŜące w pełni zaspakajały prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów, które
mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, stąd minimalizują koszty utrzymania
obiektów.
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół – kwota 191.827 zł.
Gmina posiada dwa autobusy szkolne typu Autosan i Jelcz. Zatrudnia dwóch kierowców.
Autobus Jelcz dowoził w 2006 r. 90 uczniów z miejscowości: Pierwoszów, Wysoki Kościół,
Machnice, Mienice, Piotrkowiczki do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz 220 uczniów
do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach z miejscowości Strzeszów, Ozorowice,
Paniowice, Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki K. Machnice, Piotrkowiczki i Mienice.
Autobus Autosan dowoził 365 uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie
z miejscowości Ligota P. Malin, Szymanów, Psaryi KrzyŜanowice oraz do Gimnazjum
Publicznego w Szewcach z miejscowości Strzeszów i Ozorowice.
Ponadto gmina zapewniła środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu 12 uczniom
niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Uczniowie ci realizowali obowiązek szkolny poza
terenem gminy.
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – kwota 170.849 zł.
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała z siedzibą w
Krynicznie zatrudnia 4 pracowników, która prowadzi obsługę finansową szkół, gimnazjów,
przedszkoli, zadań związanych z obsługą tych jednostek wraz z edukacyjną opieką
wychowawczą. Ponadto prowadzi zadania związane z przyznawaniem i udzielaniem pomocy
materialnej uczniom o charakterze socjalnym (tzw. stypendia).
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 4.366 zł.
W 2006r. było kontynuowane dokształcanie zgodnie z zaplanowanymi przez szkoły
szkoleniami i były przeprowadzane przez uprawniony do tego celu zakład.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 82.252 zł.
W ramach tej działalności realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom uczęszczającym do szkół na terenie gminy.
Celem sprawowania opieki na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Psarach i
w Krynicznie oraz w czasie dowozu autobusami szkolnymi w 2006 r. zatruniono 5 osób,
z czego 4 osoby w okresie przerwy wakacyjnej nie pracowały.
Ponadto w ramach w/w/ działalności wypłacono 17.893 zł. tytułem dofinansowania
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
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Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki wykonane 114.320 zł.
---------------------------------.
Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 2006 r. wyniosły
111.444 zł. RóŜnicę do wysokości wydatków w kwocie 2.876 zł pokryto nadwyŜką
budŜetową z 2005 roku.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy w 2006r.
opierała się na zatwierdzonym przez Radę Gminy Wisznia Mała „Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
Głównym (podobnie jak w latach ubiegłych) kierunkiem działań komisji była profilaktyka
skierowana na pracę z dziećmi w ich środowiskach tzn. w świetlicach wiejskich ,
szkołach, koloniach itp. Koordynatorem wszystkich działań był pełnomocnik Wójta ds.
UzaleŜnień.
Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym miało miejsce w 9 świetlicach
środowiskowych w miejscowościach: Pierwoszów, Piotrkowiczki, Strzeszów, Ozorowice,
Wisznia Mała, Ligota P., Malin, Kryniczno i RogoŜ. Na ten cel wydatkowano 52.773 zł.
W akcji „Zajęcia Wakacyjne” wzięło udział ok. 460 dzieci i młodzieŜy z terenu gminy.
Poniesiono wydatki w kwocie 30.172 zł.
Dla 12 dzieci zakwalifikowanych z rodzin z problemem alkoholowym na kolonię do Łeby
przeznaczono 1.600 zł. Kolonie zorganizował Caritas.
Dofinansowano kilkanaście projektów szkolnych w tym konkursów o tematyce
prozdrowotnej i profilaktycznej. Na ten cel wydatkowano 2.900 zł.
Ponadto w kilku naszych szkołach i gimnazjach odbyły się przedstawienia teatralne w których
uczestniczyło 375 uczniów.
W ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” udział wzięli uczniowie ze
wszystkich szkół z terenu gminy. 11-cioro dzieci oraz 2 klasy ze SP w Wiszni Małej i
Gimnazjum w Szewcach zostało laureatami 5 edycji tej ogólnopolskiej kampanii.
Na ten cel wydatkowano 1.220 zł.
W 2006 r. przeprowadzono liczne szkolenia nauczycieli, pedagogów i pracowników
socjalnych, członków komisji ds. RPA, sprzedawców i właścicieli punktów sprzedających
alkohol. Koszt 1.680 zł.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Komisji. Koszt 5.353 zł.
Wspólnie z policją przeprowadzono kontrolę 39 puntów sprzedaŜy alkoholu pod kontem
przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w TrzeŜwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Zakupione materiały edukacyjne w Wydawnictwie PARPA zostały przekazane szkołom oraz
Ośrodkom Zdrowia, z którym mogą korzystać mieszkańcy gminy. Koszt 1.181 zł.
Pozyskane nieodpłatnie 500 szt poradników dotyczących ogólnopolskiej kampanii „Szukaj
porozumienia ze swoim dzieckiem”, „BliŜej siebie, dalej od narkotyków” przekazano
rodzicom na wywiadówkach szkolnych.
Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenie pracownika
wyniosły 10.836 zł.
Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano 1.000 zł. Wprawdzie po
stronie wydatków nie wykazano kosztów ale program został zrealizowany.
W ramach programu „Ochrona zdrowia” na wniosek Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wiszni
Małej zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000 zł. na przeprowadzenie badań
profilaktycznych oraz realizację programów promocji zdrowia.
Środków tych nie wykorzystano poniewaŜ większa część badań była wykonana i
sfinansowana przez firmy farmaceutyczne w ramach promocji i profilaktyki zdrowia.
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Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonane 2.335.056 zł.
------------------------------------.
Źródłem finansowania zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej były:
* dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.848.051 zł.
* dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin 270.180 zł.
* dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.970 zł.
* wpływy z róŜnych dochodów 560 zł.
* wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 4.636 zł.
* środki samorządowe 201.659 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiają się
następująco:
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 60.102 zł.
Środki własne gminy związane z opłatą za pobyt w domu opieki 5 mieszkańców naszej
gminy.
Rozdział 85212 – Świadczenia społecze – kwota 1.762.515 zł.
Zadania w całości realizowane z dotacji celowej ( patrz zał. Nr 4) , które obejmowały wypłaty
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych, jednorazowe zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka ( 100 rodzin) oraz obsługę administracyjną w/w/ świadczeń.
Ogółem objętych świadczeniami było 687 rodzin.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 4.959 zł.
W ramach zadań zleconych (Zał. Nr 4) została opłacana składka od wypłaconych zasiłków
stałych i pielęgnacyjnych, którymi w okresie sprawozdawczym objęto 30 rodzin.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 175.654 zł.
W ramach w/w zadań wypłacano świadczenia w postaci zasiłków okresowych z powodu
bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp. Świadczeniem objętych było 110
rodzin.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – kwota 32.991 zł.
Świadczeniem objętych było 28 rodzin.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 128.458 zł.
W 2006 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej zatrudnionych było
4 pracowników wykonyjących zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – kwota 33.054 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 8 osób.
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – kwota 78.146 zł.
W związku z suszą jaka wystąpiła w 2006 wypłacono zasiłki celowe celem złagodzenia jej
skutków . Świadczeniem objęci byli rolnicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, podlegających temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Wielkość szkód
spowodowane suszą w uprawach rolnych, w uŜytkach zielonych oraz w gospodarstwie
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rolnym w którym utrzymywane było bydło, owce, kozy….. zostały oszacowane przez komisję
powołaną przez wojewodę .
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 59.178 zł.
Na świadczenia związane z doŜywianien dzieci wydatkowano 37.579 zł , na zakup patelni
elektrycznej, którą przekazanona wyposaŜenie stołówki do SP-Kryniczno wydatkowano
3.599 zł, a za opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
2006r. wydatkowano 18.000 zł.
Liczba rodzin i osób objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez
względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowani za 2006 rok przedstawia się
następująco:
• liczba rodzin 1.064
• liczba wydanych decyzji 1.623
• liczba decyzji odmownych 14
• liczba odwołań do SKO 5
• liczba decyzji utrzymanych w mocy 3
• liczba decyzji nie rozpatrzonych w II instancji 3 .
Powody przyznania pomocy:
• ubóstwo 158,
• potrzeba ochrony macierzyństwa 35
• bezrobocie 119,
• niepełnosprawność 57,
• długotrwała choroba 56 ,
• bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 44
w tym:
- rodziny niepełne 33,
- rodziny wielodzietne 11.
* alkoholizm 4,
* trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego 2,
* przemoc w rodzinie 1,
* zdarzenia losowe 37,
* sytuacja kryzysowa 1,
* pomoc udzialana w postaci pracy socjalnej 137.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonane 98.887 zł.
-------------------------------------------------------.
W roku 2006r. wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 98.887 zł.
śródłem finansowania były:
• dotacja celowa… na wykonanie zadań własnych 94.181 zł.
• środki samorządowe 4.706 zł.
Stypendia otrzymało 214 dzieci w tym 6-cioro zasiłki szkolne.
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonane 907.420 zł.
---------------------------------------------------------------------.
W tym:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 126.352 zł.
Opis w dalszej części sprawozdania.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – kwota 208.252 zł.
Opis w dalszej części sprawozdania
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni …….. – kwota 14.675 zł.
Wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz wycinkę drzew, które zagraŜały
bezpieczeństwu osób i mienia.
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – kwota O zł.
W dniu 14 kwietnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą
Krotoszyn a Gminą Wisznia Mała w sprawie partycypacji w kosztach bieŜącego utrzymania,
remontów i rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W budŜecie gminy na 2006r. zabezpieczono środki na ten cel. Wydatki nie wystąpiły, gdyŜ
bezpańskie najczęściej podrzucone pieski i koty znalazły opiekunów wśród mieszkańców
gminy.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 492.035 zł.
Opis w dalszej części sprawozdania.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – kwota 66.106 zł.
Opis w dalszej części sprawozdania.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonane wydatki 497.631 zł.
-----------------------------------------------------------------.
W 2006 r. zadania statutowe instytucji kultury były realizowane z następujących źródeł:
• dotacje z Urzędu Gminy Wisznia Mała 497.631 zł.
• dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 6.000 zł.
• dotacje z Biblioteki Narodowej 6.300 zł.
• dochody własne OKSIR 46.277 zł.
Posiadane środki jakimi dysponował OKSiR Wisznia Mała zostały wydatkowane na:
1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym i świetlicami 506.167 zł.
2. Działalność bibliotek 46.300 zł.
Działalność Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej dotyczy:
• działalność kulturalna – zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne, szkolne
konkursy gminne i powiatowe,
• działalność Biblioteki Gminnej w Wiszni Małej i jej Filii w Piotrkowiczkach,
• działalność rekreacyjna – zajęcia na siłowni, sezonowo na Ośrodku Wodnym,
• działalność w róŜnej formie w świetlicach na terenie gminy.
OKSiR zatrudniał 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownika w
wymiarze ½ etatu, a w okresie grzewczym sezonowo 2 palaczy. W bibliotece gminnej
zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze, natomiast w jej filii 1 osoba na ½ etatu.
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Świetlice obsługiwały osoby świadczące usługi w oparciu o umowę zlecenie bądź na
podstawie umowy o dzieło. Zajęcia kulturalne i rekreacyjne prowadziły osoby zatrudnione na
umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
Pełny harmonogram z działalności za 2006r. jest do wglądu w OKSiR.
Dział 921 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonane 61.000 zł.
-------------------------------------------.
Środki w całości pochodziły z dotacji Gminy Wisznia Mała jako dotacja dla organizacji
pozarządowych.
W ramach tych środków prowadzona była działalność sportowa – kluby warcabowe, kluby
szachowe, szkolny sport sprawnościowy, wiejskie kluby sportowe itp.

Wykonanie prac remontowych w 2006 r. na terenie Gminy Wisznia Mała
1. Remonty na drogach gminnych nr działu 600.60016.4270.
W 2006r. na remont dróg gminnych poniesiono nakłady w wysokości
z tego wykonano następujące prace:
1. Remont ulicy Mostowej w Szymanowie

1 792 692,0 zł

Prace obejmowały równanie drogi o pow. 800 m2 oraz wbudowanie frezowin.
Poniesione nakłady: 3 660 zł .
Wykonawca : K & S KRZYSZTOF ŁABA , SZYMANÓW UL. MOSTOWA 5
2.

Remont dróg gminnych gruntowych w miejscowości Psary .

Prace obejmowały remont nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych po roztopach
wiosennych tłuczniem. Utwardzono ul. Polną, Długą, Parkową
Poniesione nakłady : 27 116,12 zł
Wykonawca : REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TRZEBNICY .
3.

Remont dróg gminnych w Strzeszowie

Na ul. Osiedlowej i Lipowej (droga osiedlowa) zamontowano obrzeŜa betonowe – 25 m,
wykonano regulację studzienek dla włazów kanałowych – 9 szt., wykonano nawierzchnię z
mieszanek mineralno bitumicznych – 116 m2, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej – 94 m2
Poniesione nakłady : 26 816,97 zł
Wykonawca: ZAKŁAD BUDOWLANO- DROGOWY Z. TARNOWSKI, UL.MICKIEWICZA 28, 55-140

śMIGRÓD
4. Na wiosnę 2006r, ze względu na bardzo złe warunki drogowe spowodowane nagłym ociepleniem i
rozmarzaniem gruntu Gmina zleciła wykonanie następujących robót na drogach nieutwardzonych:
1. Remont ul. Sportowej i Stawowej w Wiszni Małej

Prace obejmowały remont nawierzchni drogi o pow. 1080 m2 tłuczniem kamiennym i
niesortem. Poniesione nakłady : 30 044,43 zł
2. Remont placu gminnego, przepustu, rowu i części ul. Wiosennej w Krynicznie

Wykonano remont placu i drogi o pow. 1020 m2 tłuczniem kamiennym i niesortem.
Wykonano remont rowu o pow. 81 m3 oraz wykonano przepust drogi o śr. 30 cm.
Poniesione nakłady : 28 163 zł
3. Remont dróg gminnych w Szymanowie – ul. Widawska i Łąkowa

Wykonano remont dróg gminnych gruntowych tłuczniem i niesortem o pow. 3 160 m2
Poniesione nakłady : 53 811,63 zł
4. Remont dróg gminnych w Psarach – ul. Wolności i Rakowska

Wykonano remont dróg gminnych gruntowych tłuczniem i niesortem o pow. 814 m2
Poniesione nakłady : 20 639,20 zł
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5. Remont dróg gminnych w Pierwoszowie

Wykonano remont dróg gminnych gruntowych, wyrównano drogi oraz utwardzono tłuczniem
i niesortem. Łączna ilość dróg wyremontowanych - 2 700 m2
Poniesione nakłady : 40 899,12 zł
6. Remont drogi gminnej w Psarach ul. Parkowa

Wykonano remont drogi gminnej tłuczniowej przez utwardzenie niesortem i zawałowanie 225 mb
Poniesione nakłady : 7 320,00 zł
7. Remont drogi gminnej w Wiszni Małej ul. Szkolna

Wykonano remont drogi gminnej tłuczniowej przez utwardzenie niesortem i zawałowanie 225 mb
Poniesione nakłady : 4 846,73 zł .
WyŜej wymienione roboty zostały wykonane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w śmigrodzie
wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego .
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 28 748 zł na wykonanie prac drogowych na drogach gminnych
nieutwardzonych – równanie ,uzupełnianie ubytków tłuczniem, gruzem przez PPHU LIGOTA PIĘKNA I
KÓŁKO ROLNICZE W SZEWCACH .
Wykonano równieŜ remonty następujących ulic :
- remont nawierzchni bitumicznych w Ligocie Pięknej ulica Krótka i Osiedlowa ,w Wiszni Małej ulice Parkowa
i Szkolna o wartości 16 250 zł ,
- remont parkingu przed kościołem w Szewcach i utwardzenie kostką betonową wjazdu na ulicę Długą o
wartości 29 707 zł,
- utwardzenie masą bitumiczną zjazdu na ulicę Polną w Strzeszowie o wartości 9 465 zł ,
- remont dróg gminnych na terenie całej gminy o wartości 20 434 zł ,
- remont ulicy Na kolonii w Ligocie Pięknej polegający na wymianie podłoŜa na drogę tłuczniową – poniesione
nakłady w 2006 r. 75 150 zł .
PowyŜsze prace zostały wykonane przez ZAKŁAD BUDOWLANO- DROGOWY Z. TARNOWSKI,

UL.MICKIEWICZA 28, 55-140 śMIGRÓD.
W 2006 r. wykonano równieŜ prace remontowe na gminnych drogach dojazdowych do pól:
- w Pierwoszowie utwardzono gruzem i tłuczniem drogę do kompleksu rolnego (droga prostopadła do drogi na
kopalnię piasku ) poniesione nakłady 12 631 zł ,
- w Malinie utwardzono ulice Wierzbową, Łąkową i Bocianią poniesione nakłady 14 303 zł ,
- w Wiszni Małej utwardzono gruzem i tłuczniem drogę do kompleksu rolnego ( za Zakładem ALTAPLAN)
poniesione nakłady 6 647 zł .
Utwardzenie powyŜszych dróg gminnych pozwoliło dojechać rolnikom do pól , a w szczególności przewieźć
zebrane buraki cukrowe. PowyŜsze prace zostały wykonane przez
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W 2006 r. wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych na poszczególne zadania
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w śmigrodzie wykonało poszczególne zadania :
- remont ulicy Parkowej w Wiszni Małej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy asfaltowej – wartość
robót 100 752 zł ,
- remonty zatoki autobusowej w Ozorowicach i zatoki autobusowej w Mienicach oraz ulicy Parkowej w
Szymanowie poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy asfaltowej - wartość robót 231 604 zł,
- remont ulicy Mienickiej ( droga do pałacu ) w Strzeszowie poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy
asfaltowej – wartość robót 140 340 zł ,
- remont poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy asfaltowej w RogoŜu ulica Wierzbowa – wartość robót
121 862 zł ,
- konserwacja nawierzchni bitumicznych w Piotrkowiczkach ( podbudowa z kruszywa 540 m2,remont
nawierzchni bitumicznych 61 t, plantowanie pobocza – 750 m2, remont nawierzchni tłuczniowych 520 m2 ) wartość robót 158 832 zł ,
- konserwacja nawierzchni bitumicznych (usuwanie przełomów ) w Strzeszowie – wartość robót 26 292,03 zł .
W 2006 r. wykonano równieŜ drogi gminne z materiału kamiennego przez Sławomira Zadka Usługi
Transportu CięŜarowego ,Trzebnica ul .Moniuszki 2
- remont części ulicy Kwiatowej w Wiszni Małej – wartość robót 13 381 zł ,
- remont ulicy Słonecznej w Malinie – wartość robót 18 995 zł ,
W 2006 r. poniesiono równieŜ nakłady na odwodnienie dróg i placów gminnych
wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy wykonały
następujące prace :
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- odwodnienie ulic Sportowej, Stawowej i Strzeszowskiej w Wiszni Małej –
wartość robót 7 867 zł ,
- odwodnienie w Psarach ,ulicy Wolności ,wartość robót 8 332 zł ,
- wykonanie odwodnienia liniowego w Szewcach w rejonie ulic Lotniczej i Strzeszowskiej
Wartość robót 19 745 zł ,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w Szewcach ,ulica Strzeszowska ,rejon Kościoła – wartość robót 24 838 zł
,
- odwodnienie w RogoŜu ulicy Azaliowej i Parkowej – wartość robót 1 967 zł ,
- konserwacja urządzeń odwadniających w Ozorowicach ,ul. Młynarska ,w Szymanowie ul. Lipowa ,w Psarach
ul. Polna i Malinowa ,w Mienicach teren po byłej hydroforni wartość robót – 10 309 zł ,
- konserwacja urządzeń odwadniających ( odbudowa rowów, odmulanie przepustów , przebudowa drenaŜu
,wykonanie odwodnienia liniowego ) w Strzeszowie ulice Lipowa, Polna, Osiedlowa, Mienicka wartość robót
27 790 zł ,
-konserwacja urządzeń odwadniających w Wysokim Kościele ( odbudowa rowów i zarurowanie przy ulicy
Szkolnej ), wykonanie przepustu na rzece Ławie w Pierwoszowie ( dojazd do pól), remont mostka na rzece
Ławie w Machnicach wartość robót 15 596 zł ,
- przebudowa drenaŜu w Wiszni Małej odprowadzającego wodę ze stawu , naprawa drenaŜu na ulicy Wąskiej i
Krótkiej w Wiszni Małej wartość robót 2 387 zł,
- odwodnienie ulicy RóŜanej w Ligocie Pięknej ( wykonanie drenaŜu i kanalizacji deszczowej ) wartość robót 23
304 zł ,
- odbudowa rowu odwadniającego wzdłuŜ ulicy Laskowej w Ligocie Pięknej – wartość robót 22 045 zł
- odbudowa rowów odwadniających oraz wykonanie zarurowania rowów przy drogach gminnych w
Piotrkowiczkach wartość robót 65 598 zł ,
- konserwacja rowu przydroŜnego w Wiszni Małej ,przy ulicy Szkolnej wartość robót 3 578 zł
W 2006 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę odbudowy rowu odwadniającego
wzdłuŜ ulicy Sportowej i Na koloni w Ligocie Pięknej- Zakład Budownictwa i Melioracji „EKO-Mel „ s.c.
DzierŜoniów ,ul. Piastowska 7-. poniesione w 2006 r. nakłady 67 723 zł .
W 2006 r. wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w
śmigrodzie wykonało prace odwadniające w Piotrkowiczkach i Mienicach obejmujące
- zarurowanie i zasypanie zbiornika przeciw poŜarowego w Piotrkowiczkach ,ze względu na bezpieczeństwo
dzieci korzystających z pobliskiego placu zabaw,
- wykonanie odwodnienia liniowego – 2 szt. po 10 mb w Piotrkowiczkach i 1 szt. w Mienicach ,
- przebudowa 3 szt. przepustów o dł. 24 mb,
- zarurowanie rowu na w Piotrkowiczkach a długości 120 mb( od sklepu w kierunku Strzeszowa),
- wykonanie 11 szt. studzienek rewizyjnych o śr. od 500 do 100mm ,
Wartość robót 116 558 zł .
W 2006 r. wykonano przez RPM w śmigrodzie przebudowę 3 przepustów na drodze powiatowej w
Piotrkowiczkach. Remont konieczny był w związku ze złym stanem technicznym przepustów oraz
koniecznością odprowadzenia wód z dróg gminnych.

Poniesione nakłady : 37 431 zł .
Wykonano takŜe odbudowę rowów melioracyjnych przydroŜnych w ulicach Polna i
Jaśminowa w KrzyŜanowicach – poniesione nakłady 30 305 zł .
W 2006 r. poniesiono równieŜ nakłady na przebudowę przyłączy wodnych i gazowych w związku z przebudową
rowów w KrzyŜanowicach i Ligocie Pięknej –poniesione nakłady na przebudowę przyłączy wodnych 10 390 zł
wykonawca Firma „WODEX” Prusice i 6 949 zł na przebudowę przyłączy gazowych wykonawca DOZG
Wrocław.
Na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami drogowymi poniesiono nakłady w wysokości 12 660 zł .
Pozostała kwota w wysokości 8 609,77 zł obejmuje usługi sprzętowe ( wynajem koparki itp.) oraz
opracowanie projektów do wykonania remontów na drogach .

2.Zakup materiałów na drogi gminne – nr działu 600.60016.4210 – poniesione nakłady w
2006 r. wyniosły 199 459 zł m. in. na:
 Na zakup piasku z kopalni w Pierwoszowie – 3 186,34 zł.





Na zakup tłucznia z recyklingu- PPHU WUJEK i METALTRANS – 27 983 zł.
Na zakup materiału kamiennego - tłucznia i niesortu Zakład Budowlano- Drogowy Z. Tarnowski, ul.
Mickiewicza 28, 55-140 śmigród – 56 907,33 zł
Na zakup materiału kamiennego - tłucznia i niesortu Firma transportowo- Usługowa Feliks Komar –
Szewce 98 103,00 zł
Na zakup niesortu – GRANITY – 9 740,34 zł
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Na zakup piasku i tłucznia – KR Szewce i PPHU Ligota– 3 538,50 zł

3.Na zakup usług pozostałych- drogi gminne nr działu 600.60016.4300 –
W 2006 r. na zakup usług pozostałych na drogi gminne - poniesiono nakłady 218 916 zł m. in.
na:



Zimowe utrzymanie dróg – 55 305,15 zł – PPHU Ligota Piękna i Kółko Rolnicze Szewce.
Równanie, wałowanie dróg i wbudowanie materiałów (gruz ,tłuczeń ,szlaka )- 70 884,92zł
PPHU Ligota Piękna i KR Szewce




Wycinka krzaków z poboczy dróg - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy – 1 719,91 zł
Transport gruzu betonowego do wbudowania w drogi gminne- 32 940 zł PPHU.WUJEK




Transport ziemi -6 832 RPM śMIGRÓD
Równanie dróg gminnych ( ulic i polnych ) w Szymanowie – 27 083,80 zł K & S KRZYSZTOF
ŁABA , SZYMANÓW UL. MOSTOWA 5
 MontaŜ progów zwalniających w Psarach, ulica Malinowa oraz znaków drogowych11 286 zł Zakład Budowlano- Drogowy Z. Tarnowski, ul. Mickiewicza 28, 55-140 śmigród

,PUR.LEWIATAN

 Inne pozostałe ( czyszczenie kanalizacji deszczowej ,nadzór ,wskazanie granic dróg itp.)
- 12 864,22 zł

4. Na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz utrzymania placów
gminnych –dział 700.70005.4210
Poniesione nakłady: 224 830 zł. m.in.

 Na zakup materiałów budowlanych: 153 844,08 zł – Hurtownia materiałów budowlanych „
HANDBUD” Wisznia Mała z przeznaczeniem do malowania biblioteki gminnej w
Piotrkowiczkach, malowanie świetlicy w Wysokim Kościele, malowanie korytarza w Urzędzie
Gminy Wisznia Mała, remont szatni w pawilonie sportowym w Szewcach i w Krynicznie , remont
świetlicy w Szymanowie- kawiarnia, duŜa sala, remont świetlicy w Pierwoszowie ,remont
budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiszni Małej ,konserwacja pomostów i malowanie
elementów metalowych w Ośrodku Wodnym w Wiszni Małej ,remont świetlicy w Malinie
,remont świetlicy w Strzeszowie .
 Na zakup węgla do budynków komunalnych 3 819,32 zł. – Firma Transportowo – Usługowa
Feliks Komar Szewce, - Zakład Usługowo-Handlowy „HANBUD „ Spółka M.Zyber ,Z.Zyber ,M.
Zyber Trzebnica -9 480,00 zł .
 Na zakup mebli do świetlicy w Pierwoszowie oraz do Gminnego Centrum Informacji w Wiszni
Małej- 8 608,32 zł
 Na zakup paliwa do kosiarek oraz paliwa do transportu osób z prac interwencyjnych – 7 119 zł
 Zakup okien do budynku gminnego w Ozorowicach , świetlicy w Wysokim Kościele,
Świetlicy w Malinie ,okien i drzwi do świetlicy w Szymanowie – 29 077 zł
 Na zakup materiałów innych (tj. traw na boisko w Malinie, zakup kosy spalinowej, oleju do
kosiarki, konserwacja placów zabaw na terenie gminy) – 12 882,28 zł

1. Remonty w budynkach świetlic i innych obiektach uŜyteczności publicznej. 700.70005.4270- 632 017

zł
W 2006r poniesiono nakłady na remont

Budynku świetlicy w Szymanowie - 71 149 zł
1. Remont obejmował rozbiórkę ścianek działowych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki, malowanie ścian, wymiana drzwi w świetlicy w Szymanowie
– w części gospodarczej świetlicy (zaplecze kuchenne).
Poniesione nakłady : 27 520,90 zł .

Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka,
Wisznia Mała, ul. Leśna 8.
2. Zamontowano okna i drzwi aluminiowe w świetlicy w Szymanowie
Poniesione nakłady : 15 837,18 zł .
Wykonawca : PW EXTHERM-2, ul. Parkowa 59, Psary
3. Wykonano montaŜ wykładziny oraz listwy cokołowej.
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Wykonawca: Floor Service Wrocław ul. Podwale 18d/18
4. Przeprowadzono remont pomieszczenia – kawiarni, zaplecza oraz toalet
Wykonawca: Krzysztof Rybak zam. Strzeszów ul. Lipowa 7/10.
Poniesione nakłady: 6 800,00 zł.
5. Przeprowadzono remont sali widowiskowej.
Wykonawca: Marcin Nowaczyk zam. Kaszyce 14, 55-311 Kostomłoty
Poniesione nakłady: 10 500,00 zł.
6. Wykonano ułoŜenie posadzki w korytarzu oraz na zapleczu w świetlicy w Szymanowie.
Wykonawca: Krzysztof Maj zam. w Oleśnicy przy ul. Klonowej 12c/13
Poniesione nakłady: 3700,00 zł.
7. Wykonano cyklinowanie podłogi Sali widowiskowej.
Wykonawca: Zakład Stolarski Piotr Łazarski zam. 55-114 Wisznia Mała ul. Szkolna 26.
Poniesione nakłady: 6 790,4zł.

Budynek świetlicy w Malinie – 65 297,00 zł
1. Wykonano wymianę przyłącza energetycznego i wymiana szafki złączowo-pomiarowej w świetlicy w
Malinie.
Poniesione nakłady : 5 017,25 zł
Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.
2. Wykonano renowację boazerii
Poniesione nakłady : 7 954,40 zł
Wykonawca : STOLARSTWO, PRODUKCJA, USŁUGI Jolanta Boćko, ul .Główna 1, Psary
3.. Wykonano ocieplenie budynku świetlicy w Malinie.
Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Śląskie ul. Dąbrowskiego 23.
Dariusz Trześniowski zam. Szymanów ul. Lotnicza 110
Poniesione nakłady: 20 420,00 zł
4. Wykonano remont elewacji wraz z ociepleniem i malowaniem.
Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Śląskie ul. Dąbrowskiego 23.
Poniesione nakłady: 25 889,85 zł.
5. MontaŜ okien
Poniesione nakłady : 4 301,72 zł
Wykonawca : PW EXTHERM-2, ul. Parkowa 59, Psary

Budynek gminny ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej (stara szkoła)- 62487,00 zł
1. Remont obejmował remont dachu w budynku gminnym- szatnia sportowa, generalny remont instalacji
elektrycznej, oraz malowanie pomieszczeń:
Poniesione nakłady w 2006r : 14 152,00 zł
Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.
2. Wymiana układu pomiaru energii elektrycznej
Poniesione nakłady : 1 125,44 zł
Wykonawca : FUH ATOM Tomasz Kot, ul. Sikorskiego 7, Trzebnica.
3. Wykonano remont pomieszczenia w byłej klasie- obecnie galeria wystawowa. W ramach zadania wykonano:
panele, malowanie ścian, wykonanie oświetlenia.
Wykonawca: FUH ATOM Tomasz Kot, ul. Sikorskiego 7, Trzebnica.
Poniesione nakłady: 19 990,51 zł.
4. Wykonano remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi tj. uzupełnienie tynków malowanie,
licowanie płytkami w pomieszczeniu po byłej klasie – prawa strona
Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.
Poniesione nakłady: 27 218,55 zł.
Świetlica w Ozorowicach
UłoŜono wykładzinę w świetlicy w Ozorowicach
Poniesione nakłady: 6 121,00 zł
Wykonawca: FLOOR SERVICE Podwale 18D/18, Wrocław.
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Świetlica w Pierwoszowie
Wykonano wymianę przyłącza energetycznego i wymianę szafki złączowo-pomiarowej.
Poniesione nakłady : 4 640,77 zł
Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.
Świetlica w Strzeszowie: 32 610 zł.
1. Wykonano remont pieca kaflowego.
Poniesione nakłady: 3 294 zł .
Wykonawca : Zakład Zduński Gerhard Bursy, ul. Prusicka 19, Oborniki Śląskie
2. Zamontowano bojler elektryczny i połoŜono instalację elektryczną do bojlera
Poniesione nakłady: 2 196,35 zł .
Wykonawca : FUH ATOM Tomasz Kot, ul. Sikorskiego 7, Trzebnica
3. Wykonano roboty murarsko – dekarskie: przemurowanie kominów, uzupełnienie pokrycia z dachówki oraz
wymieniono 5 szt. okien.
Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Śląskie ul. Dąbrowskiego 23.
Poniesione nakłady: 27 119,44 zł.
Świetlica w Wysokim Kościele:
1.MontaŜ okien
Poniesione nakłady: 4 660,40 zł
Wykonawca : PW EXTERM
2.remont klatki schodowej 4636,00 zł
Wykonawca : FUH ATOM Tomasz Kot, ul. Sikorskiego 7, Trzebnica
Sala wyborcza w Psarach:
PołoŜono wykładzinę w Sali Szkoły Podstawowej w Psarach, w której odbywają się wybory.
Poniesione nakłady: 5 495,27 zł
Wykonawca: FLOOR SERVICE Podwale 18D/18, Wrocław.
Boisko w Malinie:
Wykonano prace oraz niwelację terenu na boisku sportowym w Malinie.
Poniesione nakłady: 31 987 zł
Wykonawca: K&S Krzysztof Łaba ul. Mostowa 8, Szymanów
Boisko w Wiszni Małej:
Wykonano przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Wiszni Małej
Poniesione nakłady: 5 625,76 zł
Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.
Remont szatni sportowej w Krynicznie
Poniesione nakłady 3000 zł, wykonawca Firma Ogólnobudowlana Jarema Szewce,
MontaŜ zbiorników na ścieki
MontaŜ zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w Piotrkowiczkach .
Poniesione nakłady 13 579 zł
Wykonawca – Firma „WODEX” Prusice
Plac gminny w Malinie
Prace dotyczyły niwelacji placu gminnego w Malinie oraz uformowanie górki zjazdowej .
Poniesione nakłady – 10 000 zł
Wykonawca K&S Krzysztof Łaba ul. Mostowa 8, Szymanów
Remont świetlicy w RogoŜu
W 2006 r. rozpoczęto prace remontowe w świetlicy w RogoŜu .Poniesione nakłady 14 048 zł .Wykonawca
Firma TIMBA2-Kryniczno .
Remont dachu w Krynicznie
Remont dotyczył naprawy opierzenia przy kominach .Poniesione nakłady 2076 zł
Wykonawca Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PIRYT 55-120 Oborniki Śląskie ul. Dąbrowskiego 23.
Rozbiórka magazynu w Wiszni Małej
W wyniku zawalenia się dachu nad magazynem w Wiszni Małej oraz wydaną decyzją Nadzoru Budowlanego w
Trzebnicy naleŜało natychmiast wykonać rozbiórkę magazynu w Wiszni Małe przy ulicy Szkolnej .Koszt wraz
z wywozem gruzu wyniosła 85 955 zł .
Rozbiórkę wykonała Specjalistyczna firma wyburzeniowa „FOREST” ,Psary.
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Roboty elektryczne w obiektach komunalnych
W 2006 r. wykonano wymianę przyłącza energetycznego w świetlicy w Mienicach, wykonano przyłącze do
budynku po byłej hydroforni w Mienicach ,zlikwidowano podłączenie do rozbieranego magazynu w Wiszni
Małej ,poniesione nakłady 10 944 zł
Wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała,
ul. Leśna 8.
Boisko w Szymanowie
W 2006 r. rozpoczęto prace wraz z niwelacją terenu na boisku sportowym w Szymanowie. Wartość robót
11 100 zł. Wykonawca K&S Krzysztof Łaba ul. Mostowa 8, Szymanów
Remont świetlicy w Piotrkowiczkach
W 2006 r. wykonano remont świetlicy w Piotrkowiczkach obejmujący wykonanie toalet na piętrze ,przy
bibliotece oraz przebudowę schodów frontowych ze względu na budowę chodnika . Poniesione nakłady wynoszą
22 353 zł ,Wykonawca: Firma TIMBA2-Kryniczno.
Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy w Wiszni Małej
W 2006 r. wykonano roboty remontowe elektryczne w budynku Urzędu Gminy, wymieniono oprawy
oświetleniowe, przebudowano szafę rozdzielczą . Poniesione nakłady 8411 zł, Wykonawca : FUH ATOM
Tomasz Kot, ul. Sikorskiego 7, Trzebnica
Remont stawu p/poŜ w RogoŜu
W 2006 r. wykonano remont stawu w RogoŜu obejmujący odmulanie ,plantowanie ,odbudowę rowu
dopływowego ,niwelację terenu wokół stawu oraz ogrodzenie .Wartość robót 63 426 zł. Wykonawca Rejonowe
Przedsiębiorstwo Melioracyjne w śmigrodzie
Opracowanie projektów
W 2006 r. poniesiono równieŜ nakłady na sporządzenie projektów związanych z robotami remontowymi –
projekt rozbiórki magazynu w Wiszni Małej, projekt remontu kotłowni w świetlicy wKrynicznie, projekt
remontu stawu p/poŜ. w RogoŜu, projekt utwardzenia placu przed świetlicą w Ligocie Pięknej – poniesione
nakłady 15 993 zł, Wykonawcy : Biuro BAPS Wrocław, Biuro Bujakiewicz- Trzebnica, Zakład Usług
Projektowych i Obsługi Inwestorskiej –Wrocław.
Pozostała kwota w wysokości 76 422,8 zł obejmuje wykonanie kosztorysów inwestorskich dla remontu
świetlic oraz nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontów raz innych prac związanych z remontami
2. Na zakup usług pozostałych – gospodarka mieszkaniowa 700.70005.4300
W 2006r. poniesiono nakłady w wysokości: 181 082 zł. m in. na:
- wykonanie operatów szacunkowych przez Przedsiębiorstwo „ BITEL”, operatów szacunkowych przez Biuro
Szacowania Nieruchomości Leszek Saleta- 26 920 zł ,
- usługi kominiarskie – FLORIAN- 2940 zł ,
-, wypis z ewidencji działek – Starostwo Powiatowe w Trzebnicy- 8980 zł ,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – firma TERMO DACH 46 885 zł ,
- usługi geodezyjne 41 292 zł ,
- ogłoszenia prasowe o przetargach 4 760 zł ,
- koszenie trawy na terenach gminnych , wywóz ścieków z budynków komunalnych ,drobne naprawy 49 305 zł
.
3.Na zakup energii – gospodarka mieszkaniowa- 700.70005.4260
W 2006r. na zakup energii oraz gazu do budynków komunalnych poniesiono nakłady w wysokości – 8172,93 zł.

4. Oświetlenie drogowe nr działu 900.90015.4260.
W 2006 r. poniesiono nakłady w na opłaty za dostarczanie energii elektrycznej na
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w wysokości:
191 585,72zł. Na terenie gminy znajduje się
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5. Usługi remontowe – oświetlenie dróg nr działu 900.90015.4270
Usługi remontowe oświetlenia obejmowały naprawę oświetlenia przy drogach krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych . Na terenie gminy znajduje się 741 szt punktów
świetlnych ,w tym 183 szt. opraw rtęciowych o mocy 125 W,182 szt. o mocy 250 W , oraz
lampy z oprawami sodowymi : 9 szt. o mocy 70W, 88 szt. o mocy 100 W,82 szt. o mocy 150
W,197 szt. o mocy 250 W,5 szt. o mocy 400 W.
W 2006 r. wykonano równieŜ uzupełnienie oświetlenia w Wiszni Małej ul. Strzeszowska– 2
szt., ulica Wrocławska 2 słupy z oprawami ,ulica Łąkowa dwa słupy i oprawy ,ul. Szkolna 5
opraw, ul Leśna 4 opraw, ul. Parkowa 2 oprawy, ul. Krótka 2 oprawy ,w Krynicznie 1 szt.
szafka oświetleniowa i – 1 szt. szafka oświetleniowa i 4 lampy, w Malinie – nowe oświetlenie
ulica Słoneczna 4 oprawy, ul. Bociania 2 oprawy, ulica Główna 4 oprawy, majątek 2 oprawy,
., Strzeszów– ul. Ozorowicka 14 opraw ,ul. Mienicka do pałacu 2 oprawy, Psary ,ul. Główna
3 szt., ul. Wolności 4 oprawy, ul .Długa 3 oprawy ,Szewce- ul. Strzeszowska 8
0praw,ul.Wrocławska 3 oprawy, majątek koło Stratusa 2 oprawy,,Machnice – 3 oprawy i
szafka sterownicza , RogoŜ- ul. Wierzbowa 4 oprawy ,ul. Lipowa 4 oprawy ,w parku koło
świetlicy 2 oprawy, Ozorowice- 6 opraw, Pierwoszów- 4 oprawy montaŜ szafki sterowniczej ,
Szymanów – wymiana 16 opraw i montaŜ 7 opraw ,Ligota Piękna – ul. Sosnowa Brzozowa 4 lampy, ul Wrocławska wymiana 6 opraw, ul.Na kolonii 4 oprawy ,wymiana szafki
sterującej ,ul. Główna 3 oprawy, ul. Lipowa 2 oprawy .
Poniesiono wydatki w wysokości – 299 061,43 zł.
Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Brewka, Wisznia Mała, ul.
Leśna 8.

6. Usługi pozostałe – oświetlenie dróg nr działu 900.90015.4300 –
Poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości za ustawione słupy energetyczne na terenie
gminy w wysokości – 1387,92 zł.
7. Gospodarka ściekowa i odpadami .
Gospodarka ściekowa :
1) Eksploatacja oczyszczalni ścieków - 900.90001.4300
Eksploatację Oczyszczalni Ścieków we wsi Strzeszów prowadzi REGIONALNY ZWIĄZEK SPÓŁEK
WODNYCH W TRZEBNICY.
W 2006 r. na utrzymanie oczyszczalni ścieków poniesiono dopłatę w wysokości 94 892 zł
2) usługi pozostałe – gospodarka ściekowa 900.90001.4300
Usługi te obejmują odwadnianie osadu prasą przewoźną ,poniesione nakłady w 2006 r. wynoszą 24 862 zł,
wykonawca usługi firma KLIMAPOL Sp. z o.o. Dą browica 127 C, 2121-002 Jastków
3) róŜne opłaty i składki związane z gospodarka ściekową 900.90001.4430
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 6 420 zł i dotyczą one opłat za ubezpieczenie oczyszczalni ścieków
i pompowni .
4) podatek VAT- gospodarka ściekowa 900.90001.4530
W 2006 r. poniesiono nakłady z tego tytułu w wysokości 178 zł .
Gospodarka odpadami:
1)Utrzymanie wysypisk: Piotrkowiczki i Mienice – 900.90002.4300 - 83 387,21 zł
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 10 983 zł i dotyczą one spychania odpadów i wywóz odpadów.
Ponadto na wywóz odpadów z 14 szt. pojemników KP-8 oraz z 32 pojemników do segregacji odpadów z terenu
całej gminy poniesiono nakłady w 2006 r. w wysokości 72 404,21 zł.
Wywozu dokonuje firma WPO ALBA .
2) usługi pozostałe – gospodarka odpadami 900.90002.4300
Usługi te dotyczą wykonania monitoringu wód podziemnych, gleby i powietrza przy wysypiskach w
Piotrkowiczkach oraz w Mienicach .Ponadto dotyczą wywozu ścieków z budynku socjalnego na wysypisku w
Mienicach .Poniesione w 2006 r. nakłady wynoszą 15 212 zł .
3)Zakup materiałów 900.90002.4210. – 18 315,66 zł
4)Energia, odpady- 900.90002.4260 – 102,24 zł.
6)Opłaty za korzystanie ze środowiska 900.90002.4430 –
Opłaty za korzystanie ze środowiska wniesiono do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i za 2006 r.
wyniosły one 20 628 zł ,
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7) Odpisy na ZFŚS –gospodarka odpadami 900.90002.4440
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 488 zł .
8)_Podatek VAT-gospodarka odpadami 900.90002.4530
W 2006 r. poniesiono nakłady z tytułu podatku VAT od odpadów wysokości 6.685 zł.

Ad. 2. Zadania majątkowe:
====================.
Wieloletnie zadania inwestycyjne nazywanej dalej WPI przestawia załącznik nr 3 do
sprawozdania.
Oto opis przebiegu ich realizacji:
Dział 600 – Transport i łączność :
---------------------------------------.
W tym:
1. „Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie „.
Zadanie obejmowało budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego na odcinku drogi powiatowej
do osiedla wielorodzinnego w Strzeszowie. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, chodnik
z kostki betonowej czerwonej, odwodnienie drogi – rurociąg z rur PCV o śred. 200 i długości
177 mb. Długość budowanego odcinka wynosiła 355 mb.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład BudowlanoDrogowy Zdzisław Tarnowski z siedzibą z śmigrodzie. Wartość inwestycji 356.135 zł.
Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie – wrzesień 2004r.
Zakończenie – maj 2006 r.
W 2006 roku na w/w inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 55.199 zł.
2. „Budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuŜ drogi powiatowej w Piotrkowiczkach”.
Budowa chodnika obejmowała trasę po północnej stronie drogi powiatowej o długości
1.075 m w tym 950 m wzdłuŜ drogi powiatowej i 125 m wzdłuŜ drogi gminnej oraz
3.323 m2 ułoŜenia kostki brukowej betonowej. UłoŜono rurociąg betonowy o średnicy
600,400,300 i 150 mm w ilości 767m oraz wykonano betonowe studzienki rewizyjne i wpusty
uliczne.
W celu realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego na dofinansowanie w wysokości 450.000 zł. z Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora śywnościowego oraz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach programu „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Rejonowe
Przedsiębiorstwo Melioracyujne w śmigrodzie Sp. z o.o., 55-140 śmigród ul. Poznańska 8.
Termin realizacji budowy:
Rozpoczęcie – kwiecień 2006 r.
Zakończenie wrzesień 2006 r.
Wartość zadania wyniosła 766.430 zł. W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 752.246 zł.
z czego Starostwo Powiatowe z Trzebnicy dofinansowało 160.000 zł. a środki w wysokości
450.000 zł. Gmina otrzyma w 2007r.
3. „Budowa dróg , kanalizacji deszczowej i drenaŜu w ul. Szkolnej i Parkowej w
Krynicznie”
Rozpoczęcie przygotowania do realizacji przewidziano w 2007 roku.
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4. „Budowa drogi w Psarach ul. Polna część ul.Długiej, Willowa”.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Ulice te będą objęte równieŜ
odwodnieniem. Obecnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy przez
wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Biuro Projektowo-Usługowe „BIMACO”
Wrocław ul. Ślusarska 14 a za kwotę 51.240 zł.
Planowany termin realizacji budowy:
Rozpoczęcie 2008 r.
Zakończenie 2009 r.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 39.589 zł. za opracowanie mapy do celów
projektowych oraz części budowlanej projektu.
5. „Budowa drogi w Psarach ul. Wolności” .
Zadanie obejmuje wykonanie na tej ulicy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej. Obecnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy przez
wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Biuro Projektowo-Usługowe „BIMACO”
Wrocław ul. Ślusarska 14 a za kwotę 46.300 zł.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.186 zł. za opracowania map do celów
projektowych.
6. „Budowa drogi w Ozorowicach”.
Zadanie obejmuje budowę nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem w Ozorowicach ul. Młynarska oraz Spacerowa.
W 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony projektant. Jest nim Biuro
Projektów „BAPS” 51-608 Wrocław ul. RóŜyckiego 1c.
Wynagrodzenie za projekt wynosi 42.700 zł.
Planowany termin realizacji budowy:
Rozpoczęcie 2008 r.
Zakończenie 2009 r.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 38.888 zł. i dotyczą one wykupu działki pod
planowaną budowę drogi, opracowania map do celów projektowych oraz opracowania
projektu części budowlanej.
7. „ Budowa chodnika w Psarach ul. Parkowa”
Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuŜ drogi powiatowej.
Obecnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonanwczy przez wyłonione w drodze
przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. 54-215
Wrocław ul. Bystrzyska 89. Wynagrodzenie za projekt wynosi 39.040 zł.
Planowany termin budowy chodnika:
Rozpoczęcie I i II etapu – lipiec 2007r.
Zakończenie I i II etapu marzec 2008r.
Realizacja III etapu 2008r.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 34.792 zł. i dotyczyły opracowania map do celów
projektowych, dokumentacji projektowej – części budowlanej.
8. „Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i w Wiszni Małej , Leśna i Przy
Dębie – koncepcja, projekty”.
W 2006 roku wykonano odbudowę drogi gminnej po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wisznia Mała ul. Leśna. Wykonano drogę tłuczniową o długości 0,45 km i
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szerokości 6,0 m. Wykonawcą robót było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w
śmigrodzie Sp. z o.o. 55-140 śmigród ul. Poznańska 8.
W 2006 roku poniesiono nakłady w wysokości 53.325 zł. a w 2007 r. rozpocznie się się
Opracowanie koncepcji i projektowania pozostałych ulic.
9. „Budowa drogi w Psarach ul. Główna i Stawowa”
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej.
Obecnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy przez wyłonionego w drodze
przetargu nieograniczonego projektanta Stanisława Saidel Wrocław, ul. Rowerowa 9/3 za
kwotę 21.960 zł.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.490 zł. i dotyczyły opracowania projektu –
część budowlana.
10. „Budowa drogi w Szewcach”.
W 2006 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.458 zł. na wykup terenu pod poszerzenie
drogi przy ul. Długiej.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
-----------------------------------------------.
W tym:
1. „Modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej”
W 2006 r. planowano ponieść wydatki w kwocie 5.000 zł. na przygotowanie procesu
inwestycyjnego związanego z modernizacją Ośrodka Zdrowia pod względem dostosowania
Zakładu opieki zdrowotnej do wymogów Ministra Zdrowia.
Ze względu na zmiany przepisów dotyczyących właśnie tych wymogów (Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. – Dz.U. nr 213 z dnia 24 listopada 2006r)
postanowiono prace projektowe rozpocząć w 2007 r.
W związku z powyŜszym nie poniesiono nakładów w 2006 r.
2.”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mienicach”.
W 2006 roku zlecono wykonanie opracowania kompleksowego projektu modernizacji
świetlicy. Projekt wykonuje BAPS z siedzibą we Wrocławiu.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 6.978 zł.
3. „ Wykonanie podjazdu oraz utwardzenie terenu przy świetlicy w Ligocie P.”.
Zadaniem będzie objęte wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie
utwardzenia terenu kostką brukową. W 2006r. zlecono opracowanie projektu, który wykonuje
Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu ul. Cybulskiego 1, 50-206
Wrocław.
W 2006r. nie poniesiono nakładów na w/w zadanie.
Dział 801 – Oświata i wychowanie :
------------------------------------------.
W tym:
1. „Modernizacja Szkoły w Szewcach”
Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację budynku szkoły aby dostosować go do
wymogów, jakie są stawiane przed obiektami oświatowymi po reformie szkolnictwa.
W 2006r. wykonano rozbiórkę starego budynku szkoły. Wykonanwcą była firma ITOS
z siedzibą w Psarach ul. Parkowa 36. Opracowano równieŜ projekt rozbudowy szkoły,
przez firmę „Wrotech” Przedsiębiorstwo Projektowo Doradcze ul. Kunickiego 15 Wrocław.
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Terminy wykonania prac budowlanych:
Rozpoczęcie - 2007r.
Zakończenie - 2008 r.
W celu pozyskania środów na rozbiórkę starego budynku szkoły Gmina podpisała umowę o
dofinansowanie z Samorządem Wojewódzkim na kwotę 11.742 zł. Środki te Gmina powinna
otrzymać w 2007 r.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 161.693 zł.
2. ”Zakup komputerów do SP Strzeszów”.
Zadanie własne gminy obejmowało zakup 6 szt komputerów wraz z oprogramowaniem do
pracowni komputerowej na kwotę 13.830 zł. W 2005 r. dostarczono 5 szt komputerów a
W 2006 r. 1 szt. Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma
ATUT Komputer z siedzibą we Wrocławiu.
W 2006r. poniesiono nakłady w wysokości 1.350 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
----------------------------------------------------------------------.
W tym:
1. „Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała”.
Zadanie obejmuje budowę dwóch zbiorników wody o łącznej pojemności 2000 m3 i budowę
Stacji Uzdatniania Wody w obrębie m. Machnice dla nowych ujęć wody dla wodociągu
grupowego Wisznia Mała. Potrzeba rozbudowy wynika z intensywnej rozbudowy osiedli
mieszkaniowych, co związane jest z bliskim połoŜeniem naszej gminy względem miasta
Wrocławia. W I połowie 2006r. wykonano przez Przedsiębiorstwo „WODGEO” próbne
pompowanie wody z ujęć , nadzorowane przez dozór geologiczny sprawowany przez firmę
„GEOREAL” , opracowano równieŜ przez Politechnikę Wrocławską technologię uzdatniania
wody. Opracowano takŜe koncepcję rozbudowy ujęć.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 30.829 zł.
Termin realizacji modernizacji SUW:
Rozpoczęcie – 2008 r.
Zakończenie – 2009 r.
2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłoczne, pompownie Ps………
oraz zasilanie energetyczne dla ww przepompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota P.
i Strzeszów”.
Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę
kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. W 2006r. wykonano 247,4 mn
przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160 mm do 14 budynków w Ligocie Pięknej na ul. Na
Kolonii i ul. Letniskowej. Wykonanwcą było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracujne w
śmigrodzie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.
W 2006r. poniesiono nakłady w wysokości 144.197 zł.
3. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (ul. Szkolna, Leśna ) i Ligocie
Pięknej ( ul. Leśna, RóŜana , Modrzewiowa, Akacyjna, Letniskowa, Sportowa,
Osiedlowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Głowna, Na Kolonii , Cicha, Kręta” , I etap.
Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o średnicy 200 mm
z rur PCV o dł. Całk. 3753,0 m o zróŜnicowanym systemie kolektorów, przyłączy
kanalizacyjnych, studzienek itp.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Rejonowe
Przedsiębiorstwo Melioracyjne z śmigrodzie. Wartość robót 1.800.000 zł.
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Terminy realizacji:
Rozpoczęcie – październik 2006r.
Zakończenie – siepień 2007 r.
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 299.349 zł.
4. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna, ( ul.Główna,
Prosta, Lipowa, Stawowa, Morelowa, Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Sosnowa, Brzozowa” - II etap.
Rozpoczęcie prac przewidziano na 2007 rok.
5. „ Budowa sieci wodociągowej w Strzeszowie”.
Zadanie własne gminy polegające na przebudowie oraz budowie sieci wodociągowej DN200.Zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę sieci:
* przebudowa sieci wodociągowej Ŝeliwnej na PCV o średnicy 225 i długości 98,0 mb.
* budowa sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 311,5 mb.
Termin realizacji 2005 – 2006r.
Wykonawca: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych
„WODEX” Józef Hrycak Rynek 30, 55-110 Prusice.
W 2006 ro. Poniesiono nakłady w wysokości 17.399 zł.
6. „ Budowa sieci wodociągowej w Malinie, rejon ul. Kalinowej”.
Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 420m i średnicy 90 mm.
W 2006 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu
technicznego.
W 2006r. poniesiono nakłady w wysokości 9.596 zł.
7. „Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Krynicznie”.
W 2006 r. zlecono opracowanie map do celów projektowych za które zapłacono 1.098 zł.
8. „Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Ozorowicach”.
W 2006 r. zlecono opracowanie map do celów projektowych za które zapłacono 671 zł.
9. „Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Strzeszowie”.
W 2006 r. zlecono opracowanie map do celów projektowych. W 2006r. nie poniesiono
Ŝadnych nakładów ze względu na wydłuŜenie się terminy opracowania map.
10. „Budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Wiszni Małej”.
W 2006r. zlecono opracowanie map. W 2006r. nie poniesiono Ŝadnych nakładów ze względu
na przedłuŜenie się terminu opracowania map.
11. „ Rekultywacja składowiska odpadów…… w Piotrkowiczkach”.
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w 2007r.
12. „Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w
aglomeracji „Wrocław”.
Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz projektu odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych z południowej, nieskanalizowanej części gminy Wisznia Mała, obejmującej
miejscowości: KrzyŜanowice, Psary, Szymanów, Kryniczno, Malin, Szewce i RogoŜ do
projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Wrocławia.
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W 2006r. opracowano przez Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy Miłoszyce ul. Długa 4/1
za kwotę 25.620 zł.
W 2006r. na w/w/ zadanie wydatkowano 30.281 zł.
13. „Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości Strzeszów”.
W 2006 r. zlecono opracowanie map do celów projektowych.
W 2006r. nie poniesiono nakładów ze względu na wydłuŜenie się terminu opracowania map.
14. „ Budowa oświetlenia drogowego…….” ( poz 1 i 2 rozdziału 90015 WPI).
W 2006 r. zrealizowana została budowa oświetlenia drogowego w LigociePięknej ul.
Akacjowa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym był Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych. Andrzej Brewka Wisznia Mała ul. Leśna.
Wartość umowy 42.972 zł.
W 2006. zlecono równieŜ opracowanie map do celów projektowych w wielu
miejscowościach.W 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 55.977 zł. a kontynuacja
budowy oświetlenia ulicznego będzie realizowana w 2007 r. i latach następnych.
15. „Plac sportowo-rekreacyjny w Mienicach” .
W 2006 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.248 zł. i dotyczą zakupu zbiornika na ścieki.
16. „ Plac sportowo-rekreacyjny w Malinie”.
Realizację zadania przeniesiono na 2007r. ze względu na zmianę koncepcji.
17. „ Plac sportowo-rekreacyjny w Strzeszowie”.
W 2006r. nie poniesiono Ŝadnych nakładów. Zaproponowano zmianę koncepcji i rozpoczęcie
realizacji w 2007 r.
18. „ Plac sportowo-rekreacyjny w Machnicach”.
W 2006 r. nie poniesiono Ŝadnych nakładów. Realizację przeniesiono na 2007 r.
Oprócz zadań majątkowych przedstawionych powyŜej tj.w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym, w 2006r. zrealizowano równieŜ zadania majątkowe, przedstawione w
załączniku nr 3a do niniejszego sprawozdania o nazwie „Inwestycje roczne”.
PoniŜej przedstawiono zadania inwestycyjne zaplanowane do zrealizowania w całości w
2006r. i tak:
1. „ Droga łącząca Ozorowice z Mienicami”. Kwota wydatkowana O zł.
W 2006 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie, gdyŜ trwają jeszcze sprawy formalne
związane z nieodpłatnym nabyciem gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych we
Wrocławiu. Planowane przejęcie gruntu to 2007 rok oraz rozpoczęcie prac projektowych.
2. „ Zakup wiat przystankowych PKS”.
Zakupiono wiatę do Kryniczna, przeznaczoną do schronienia osoby przeprowadzającej dzieci
idące do szkoły przez drogę krajową nr 5.
Zakupiono i zamontowano równieŜ wiaty przystankowe do Machnic, Szewc i Kryniczna.
Producentem i dostawcą była Spółdzielnia Pracy ELWAG, 64-100 Leszno ul. Leśna 6.
Poniesione nakłady wyniosły 20.130 zł.
3. Odszkodowania za działki nabyte na poszerzenie dróg publicznych”.
Poniesiono nakłady w wysokości 1.912 zł. tytyłem odszkodowania za nabycie działek na
poszerzenie dróg gminnych nabytych z mocy prawa na podstawie decyzji podziału
nieruchomości.
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4. „Zakup i montaŜ kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Krynicznie”.
Zadanie obejmuje zakup nowego kotła gazowego c.o. typu VITOGAZ 050 60 KW do
budynku komunalnego – świetlicy w Krynicznie. Dostawcą kotła była firma Dariusza
Andreasika Instalacje Grzewcze i Sanitarne, 55-120 oraz ul. Brzeska 2D.
Poniesione nakłady wyniosły 15.861 zł.
5. „Zakup komputerów dla UG-Wisznia Mała”.
W ramach stałego usprawnienia stanowisk pracy na zakup nowego sprzetu komputerowego
poniesiono nakłady w wysokości 5.176 zł.
Dostawcą sprzętu była firma „NETCOM” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
6. „ Zakup samochodu osobowo-dostawczego”.
Dokonano zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Wiszni Małej.
Samochód wykorzystywany jest celem przewozu pracowników i materiałów celem
wykonywania prac interwencyjnych i szeregu innych na terenie gminy.
Poniesione nakłady wyniosły 16.000 zł.
7. „ Zakup pieca do Urzędu Gminy”.
Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy w Wiszni Małej. Jest to
kocioł węglowy. Dostawcą był A.H.M.Siemko s.c. – Chocz. Poniesione nakłady 6.500 zł.
8. „ Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej w Trzebnicy”.
Na podstawie stosownego porozumienia o przekazanie środków finansowych na
dofinansowanie zakupu pojazdu słuŜbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy –
Placówka Policji w Wiszni Małej poniesiono wydatki w wysokości 26.696 zł.
W 2006 r. miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy zakupionego i
oznakowanego pojazdu.
9. „Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wisznia Mała”.
Poniesione nakłady wyniosły 4.530 zł i były dofinansowane przez Wojewódzką Państwową
StraŜ PoŜarną w kwocie 4.200 zł.
10. „ Zakup komputera dla OSP Wisznia Mała”.Dostawcą sprzętu o wartości 3.570 zł.
była firma NETCOM Wrocław ul. Jarzębionowa 22/1, wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego.
11. „ Zakup komputerów do SP Psary, do SP Wisznia Mała, ZS Kryniczno”.
Zakupiono 34 zestawy komputerowe celem wyposaŜenia stanowisk w w/w szkołach.
Dostawcą komputerów wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma
„NETCOM” – Wrocław.
Poniesione nakłady wyniosły 87.112 zł.
12. „ MontaŜ kotła c.o. i remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej”
Poniesione nakłady wyniosły 2.850 zł.
13. „ Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SAPO”.
Poniesiono naklady w wysokości 3.492 zł. Dostawcą była firma „NETCOM” – Wrocław .
14. „Zakup komputera dla punktu konsultacyjnego przeciwdziałania alkoholizmowi”
Zakupiono sprzęt o wartości 3.939 zł. celem wyposaŜenia Punktu Konsultacyjnego w Wiszni
Małej.
Dostawcą była firma „NETCOM” Wrocław.
15. „Zakup komputerów do Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Zakupiony komputer o wartości 3.492 zł. stanowi wyposaŜenie GOPS Wisznia Mała.
Dostawcą była firma „NETCOM” Wrocła3w.
16. „ Współfinansowanie budowy wodociągów”.
Poniesione nakłady w wysokości 1.578 zł. dotyczą wypłaconych kwot inwestorom w ramach
partycypacji Gminy w budowie sieci wodociągowej.

27

WYNIK FINANSOWY:
------------------------------.
Po rozliczeniu dochodów i wydatków budŜetowych oraz sporządzeniu bilansu budŜetu za
2006 rok wynik jest następujący:
Dochody budŜetowe + 18.842.552 zł.
Wydatki budŜetowe - 17.461.545 zł.
-----------------------------------------------.
1.381.007 zł.
Per saldo nadwyŜka

KREDYTY, POśYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.
-------------------------------------------------------------- .
Kwota zadłuŜenia gminy wg stanu na 01 stycznia 2006r. wynosiła 3.796.137 zł.
z tego:
- kredyty 2.894.637 zł.
- poŜyczki 901.500 zł.
W 2006 roku Gmina Wisznia Mała nie zaciągała kredytów i poŜyczek ( zadania inwestycyjne,
oraz zadania bieŜące były finansowane ze środków własnych gminy), natomiast
dokonała spłat rat kredytów i poŜyczek przypadających do spłaty w okresie sprawozdawczym
w wysokości 995.676 zł. (Patrz zał. Nr 6).
Stan zadłuŜenia gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosi 2.800.461 zł.
z tego: - kredyty 2.163.961 zł.
- poŜyczki
636.500 zł.
Zobowiązania:
-----------------.
Na dzień 31 grudnia 2006r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne tak w urzędzie gminy jak
i w jednostkach dla których organem załoŜycielskim jest gmina tj. w Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej oraz w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni
Małej..

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
W § 4 uchwały budŜetowej na 2006r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu a
Uchwałą Nr IV/LII/331/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2006r.
dokonano zmian.
Realizację zadań przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
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