
Sulejówek 2005-08-30 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka 

za I półrocze 2005 roku 

 

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2005 rok uchwałą Nr 

186/XXXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku: 

- dochody na kwotę – 34.506.845 zł 

- wydatki na kwotę – 40.117.715 zł 

w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 

75.000 zł.  

 

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek 

na kwotę 2.759.130 zł a planowanymi wydatkami wyniosła 8.370.000 zł i stanowi deficyt 

budżetowy w 2005 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 

8.370.000 zł. 

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2005 rok wynosił 36.391.523 zł i został wykonany w 

kwocie 16.293.610 zł tj. 44,77% planu. 

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2005 rok wynosił 42.755.897 zł i został wykonany w 

kwocie 15.785.191 zł tj. 36,92% planu. 

 

Dochody 

Zwiększenie planów dochodów w okresie sprawozdawczym (per saldo) wyniosło 1.884.678 zł.  

Dochody Miasta Sulejówka za I półrocze zostały wykonane w kwocie 16.293.610 zł czyli w 

44,77% planu na 2005 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały 

klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach 

przedstawia Załącznik Nr 1. 

  

 Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach 

klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział 700 rozdz. 70005 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 320.000 zł 

wykonanie 67.725 zł tj. 21,16% planu jest spowodowane wystawieniem na sprzedaż dwóch 

działek w II półroczu. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności wykonanie 32,78% jest wynikiem zmniejszenia ilości przekształceń. 

2. Dział 756 rozdz. 75601 wpływy z karty podatkowej wykonanie 34,16% jest dochodem 

realizowanym za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, część podatków przechodzi na księgę 

przychodów i rozchodów, dlatego plan w tej pozycji może być niezrealizowany. 

3. Dział 756 rozdz. 75615 podatek od posiadania psów wykonanie 15,94% co stanowi kwotę 

1.275 zł. 

4. Dział 756 rozdz. 75618 wpływy z opłaty skarbowej wykonanie w kwocie 55.558 zł 

tj.39,68%. 

5. Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazjum dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

inwestycji – budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 plan po zmianach 100.000 zł zostanie 

wykonany w II półroczu po częściowym wykonaniu inwestycji, na którą została podpisana 

umowa z wykonawcą w miesiącu sierpniu.  

6. Dział 900 rozdz. 90001 wpłaty na kanalizację i wodę wykonanie 25,69% Dotacja na budowę 

oczyszczalni z Ekofunduszu kwota 3.019.457 zł będzie realizowana w II półroczu po 

wykonaniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
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Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na I półrocze 2005 roku wyniosło 7.757.124 

zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres 

sprawozdawczy (I półrocze) wyniosło 422.748 zł.  

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za I 

półrocze 2005 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 54.657 zł. 

 

STRUKTURA DOCHODÓW 

 Plan Wykonanie % wykonania 

 

Dochody własne 10 624 397 zł 5 272 413 zł 49,62  

Subwencje 8 780 072 zł 5 403 120 zł 61,53 

Udziały w podatkach państw. 9 903 296 zł 4 256 373 zł 42,97 

Dotacje 7 083 758 zł 1 361 704 zł 19,22* 

*w tym dotacje na inwestycje 4 019 457 zł 0 0 

 

Wydatki  

Wydatki wykonano za I półrocze 2005 roku w kwocie 15.785.191 zł co stanowi 36,92 % planu 

na 2005 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale 

na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem: 

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

- wydatków majątkowych, 

- dotacji 

przedstawia Załącznik Nr 2 

 

Zwiększenie planu wydatków w budżecie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.638.182 zł. 

 

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.073.999 zł co stanowi 50,52% planu. 

 

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 18.853.901 zł zostały wykonane w kwocie 

3.711.192 zł co stanowi 19,68 % planu. 

Większość umów inwestycyjnych jest sformułowana w ten sposób, że płatność jest jednorazowa 

po wykonaniu całego zakresu rzeczowego umowy, co spowodowało niski procent wykonania 

wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym za I półrocze 2005 roku. Rzeczowe wykonanie 

realizacji zadań inwestycyjnych wykazane w Załączniku Nr 4.  

 

Zaplanowane wydatki na inwestycje z następujących źródeł: 

 

 Plan Wykonanie % wykonania 

- środki własne 6 419 444 zł 861 192 zł 13,42 

- pożyczki 8 063 000 zł 2 850 000 zł 35,35 

- kredyty 352 000 zł 0 0 

- dotacje 4 019 457 zł 0 0 

    

 

Rezerwa ogólna zaplanowana 150.000 zł, na dzień 30.06.2005 r. wyniosła 110.160 zł i została 

rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania: 

 

1. Wymiana instalacji elektrycznej w  Gimnazjum  Nr 2                3 500 zł              

zal_2_do_zarz_90_05%20.htm
zal_4_do_zarz_90_05%20.htm


2. Wywóz bezdomnych psów                                                        1 800 zł   

3. Dowożenie uczniów do szkół                                                     6 500 zł 

4. Odwodnienie – remont ul. Świętochowskiego                            7 300 zł 

5. Plany zagospodarowania przestrzennego – taksacja leśna       20 740 zł 

 

Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie 75.000,- zł na dzień 30.06.2005 r. wyniosła 

50.610 zł i została rozdysponowana Zarządzeniem Burmistrza na następujące jednostki:  

 

1) Z S Nr 1   - wydatki bieżące     11 821 zł 

2) Sz. P. Nr 2  - wydatki bieżące       5 519 zł 

3) Sz. P. Nr 3  - wydatki bieżące       4 551 zł 

4) Gimnazjum Nr 2 - wydatki bieżące          895 zł  

5) Z S L   - wydatki bieżące       1 604 zł 

 

Środki zwiększające bieżące utrzymanie w szkołach pochodzą z dochodów uzyskanych z 

wynajmu w tych placówkach (w wysokości 50% dochodów, zgodnie z wnioskiem Komisji 

Finansów). 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zakład budżetowy realizuje przychody z tytułu : 

- sprzedaży wody 

- odbioru ścieków odpływających 

- przyjęcie ścieków dowożonych 

- z działu technicznego. 

Za I półrocze M Z W i K zrealizował przychody w kwocie 970.955 zł co stanowi 46,7 % planu 

oraz wydatki w kwocie 981.832 zł  co stanowi 47,2 % planu. 

Stan środków obrotowych na 30.06.2005r. w MZWiK wynosił 103.313 zł  

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzymuje przychody z tytułu opłat za zanieczyszczenie 

powietrza przekazywane przez Urząd Marszałkowski i realizował wydatki na prowadzenie kół 

ekologicznych. Przychody za I półrocze wyniosły 9.724 zł, wydatki 5.341 zł . 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego – M Z W i K, Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska oraz środków specjalnych jednostek organizacyjnych Urzędu 

Miasta za I półrocze 2005 roku przedstawia Załącznik Nr 3.  

 

Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan 2.374.830 zł spłacono 

w kwocie 1.499.432 zł tj. 63,13% - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych 

umów o pożyczki i kredyty. 

Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie  

z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 

b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

STRUKTURA WYDATKÓW 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Wydatki ogółem w tym: 42 755 897 zł 15 785 191 zł 36,92 

Wydatki bieżące 23 901 996 zł 12 073 999 zł 50,52 

Wydatki majątkowe 18 853 901 zł 3 711 192 zł 19,69 
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Zobowiązania miasta - zaciągnięte pożyczki i kredyty 

      Miasto Sulejówek na dzień 30.06.2005r. ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek na kwotę 8.082.166,28 zł (stanowią one 22,2% dochodów roku 2005) wynikającą z 

następujących pożyczek i kredytów: 

 

1. Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta 30.10.2001 r w kwocie 2.850.000,- zł na budowę 

kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 1.120.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy 

redyskonta weksli, obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - 

weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym. 

Spłacona będzie do 30.06.2007 r. 

 

2. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 15.10.2002 r. w kwocie 680.000 zł na budowę 

wodociągu. Pozostało do spłaty 400.000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta 

weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in 

blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym. Spłacona będzie do 

30.11.2007 r. 

 

3. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 3.10.2002 r. w kwocie 2.160.000 zł na budowę kanalizacji 

sanitarnej. Pozostało do spłaty 1.660.000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta 

weksli. Obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny 

„in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona 

będzie do 20.12.2007 r. 

 

4. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 15.10.2003 r w kwocie 399.700,- zł na budowę zewnętrznej 

sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo 

Etap I + spinki. Pozostało do spłaty 249.700 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy 

redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel 

własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wnioskodawcy. 

Spłacona będzie 31.08.2007 r. 

 

5. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 900.000 zł na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty 750.000 zł. Oprocentowanie wynosi 

0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Obecnie stanowi to 1,15% w stosunku 

rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania 

rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 30.11.2010 r. 

 

6. W dniu 17.08.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 247/04/OA/P 

na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie 

C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w 

Sulejówku na kwotę 98.835,86 zł. Pozostało do spłaty 71.835,86 zł. Oprocentowanie 

wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. 

Zabezpieczenia – weksel własny „in blanco”. Spłacona będzie 30.11.2008 r. 

 

7. W dniu 17.08.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 248/04/0A/P 

na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku na 

kwotę 459.130,42 zł. Pozostało do spłaty 400.630,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy 

redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel 

własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wnioskodawcy. 

Spłacona będzie 30.11.2010 r. 



 

8. W dniu 19.10.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 527/04/OW/P 

na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7.600.000 zł. Oprocentowanie 

wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Do dnia 

30.06.2005 r. przekazana została transza w wysokości 3.350.000 zł. Dotychczas spłacono 

120.000 zł. Spłacona będzie do 31.12.2011 r. 

 

9. W dniu 22.12.2004 r. została podpisana umowa z BGK o kredyt w wysokości 200.000 zł na 

refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia: budowa ulic z odwodnieniem oraz 

budowa chodnika w Sulejówku.” Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 

%. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają 

się w 2006 r. Spłacona będzie do 07.12.2009 r. 

 

Rada Miasta podjęła Uchwałę o poręczeniu kredytu w wysokości 136.000 zł dla SPZOZ w 

Sulejówku. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności SPZOZ. Pozostała do 

spłaty kwota 46.000 zł przez SPZOZ. Kredyt spłacony będzie do 20.12.2005 r. 

 

W I półroczu 2005 roku zostały umorzone pożyczki na kwotę 676.800 zł wynikające z 

następujących umów: 

 

1. umowa 145/01/OW/P z dnia 26.07.2001 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Bogusławskiego, Moniuszki, Piaskowej, Sobieskiego, Paderewskiego „– umorzenie 

160.000 zł 
2. umowa 146/01/OW/P z dnia 26.07.2001 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11-go 

Listopada (na zachód od Żeromskiego) pompowni P-3 z kolektorami tłocznymi”– 

umorzenie 160.000 zł 
3. umowa 147/01/OW/P z dnia 26.07.2001r. „Budowa kolektorów sanitarnych w części 

ulicy 11-go Listopada od ul. Żeromskiego do ul. Dzielnej” -umorzenie 80.000 zł 

4. umowa nr 228/02/OW/P z dnia 19.09.2002r. na „Zakup przenośnego agregatu 

prądotwórczego dla potrzeb zasilania awaryjnego przepompowni ścieków” umorzenie 

22.000 zł 
5. umowa nr 227/02/OW/P z dnia 19.09.2002r. na „Modernizacje kotłowni na gazową i 

wymiana instalacji c.o. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku ul. Paderewskiego 

29” umorzenie 86.800 zł 

6. umowa nr 130/02/OW/P z dnia 20.08.2002r. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni 

przepompowni P-1 i P-19” umorzenie 168.000 zł. 

 

Umorzenia opisanych pożyczek zostały wprowadzone do budżetu i skorygowano wysokość 

zadłużenia miasta. 

W I półroczu zostały zrealizowane przychody z tytułu pożyczek na kwotę 2.850.000 zł z 

przeznaczeniem na zapłatę za budowę kanalizacji sanitarnej. 

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu Miasto Sulejówek uzyskało nadwyżkę w kwocie 

508.419 zł, a po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.499.432 zł (63,1% planu 

rocznego) i przyjęciu rat nowych pożyczek w wysokości 2.850.000 zł (tj. 33,9 % planu) budżet 

miasta zamknął się „nadwyżką” w kwocie 1.674.772 zł. 


