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       Załącznik nr 4 
Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego 

za I półrocze 2016r. 
 
- plan po zmianach   - 37 677 025,03zł 
- wykonanie    - 13 812 001,97zł 
- % wykonania   -          37 % 
 
Dz. 010  -  Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdz. 01008  Melioracje wodne 

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na bieżące utrzymanie rowów 
melioracyjnych. 
Rozdz. 01095  Pozostała działalność 

Wydatkowano w 66% głównie na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu 
części podatku akcyzowego rolnikom. 

    
Dz. 500  -  Handel 
Rozdz. 50095  Pozostała działalność 

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie targowiska miejskiego przekazano zgodnie  
z zapotrzebowaniem w 50% tj. w wysokości 49 998zł.  

Wydatki z tytułu kosztów mediów ponoszone przez Urząd Miejski dotyczące 
targowiska wyniosły w I półroczu 8 469,30zł. 
 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu  zwolniono środki planowane na wydatki 
inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji rozbudowy targowiska miejskiego  
w wysokości 30 000zł.  
 
Dz. 600  -  Transport i łączność 
Rozdz. 60004  Lokalny transport zbiorowy 
Wydatki bieżące zrealizowane w 48% w tym:       
- dotacja dla Gminy Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK  Tychy 
przekazana w wysokości 560 990zł, 
- dotacja dla Gminy Łaziska na bezpłatna komunikację miejską linia  Ł oraz N przekazana  
w wysokości 66 356,68zł, 
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na organizacje transportu miejskiego  
przekazana w wysokości  512 765,04zł. 
 Środki zaplanowane w wysokości 20 000zł na opracowanie koncepcji dotyczących 
punktów przesiadkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Centralnego prawdopodobnie nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku. 

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze  w marcu  zwolniono środki planowane na wydatki 
inwestycyjne dotyczące finansowania studium wykonalności dla inwestycji realizowanej rzez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia 
Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim, z uwagi na 
przesunięcie zakończenia realizacji w/w zadania na rok 2017.  
 

Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe 
W I półroczu podpisano   umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Mikołowskiego na dofinansowanie: 
a) remontu ciągu drogowego nr S 5302 ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów na kwotę  
305 342zł, 

b) wymiany nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaśkowicka  na kwotę 100 000zł, 
c) wymiany nawierzchni drogi, w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna na kwotę 

150 000zł, 
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d) wymiany nawierzchni ciągu pieszego, w tym uproszczona dokumentacja 
 ul. Katowicka na kwotę 80 000zł. 
 

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne 
W I półroczu wydatkowano środki na remonty poniższych dróg gminnych: 

- w wysokości 107 041,11zł na remont ul. Kopernika, 
- -w wysokości 61 059,68zł na remont ul. Środkowej, 
- w wysokości 88 739,89zł na remont ul. Budowlanej. 
Zawarto następujące umowy na: 
- remont ul. Modrzańskiej na kwotę 99 999,65zł z terminem realizacji do 10 lipca, 
- przebudowę ul. Górnej na kwotę 130 743,05zł z terminem realizacji do 26 września, 
- przebudowę ul. Dolnej na kwotę 81 016,00zł z terminem realizacji do 26 września. 
- oznakowanie dróg na kwotę 61 478,24zł, z czego wydatkowano kwotę 51 599,85zł, 
- remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych na kwotę 141 414,05zł, z czego 

w I półroczu wydatkowano kwotę 71 414,05zł,  
- koszenie poboczy na kwotę 17 982,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę  
11 772zł. 
 Trwa opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej i remontu  
ul. Jeziorskiej i Zawadzkiej, przebudowy ul. Drukarskiej oraz ul. Łukasiewicza.  

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 
126 570,73zł. 
   
Rozdz. 60017  Drogi wewnętrzne 

Zawarto umowę na remont ul. Fabrycznej na kwotę 91 555,70zł z terminem realizacji 
do 10 czerwca oraz ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Hadyny. 

Na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 
8 455,19zł. 
 Zawarto umowy na remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 
na kwotę 44 390,96zł, z czego wydatkowano kwotę 24 543,79zł. 

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze  w czerwcu  w związku ze złożonym wnioskiem 
przez Sołectwo Królówka zmieniającym przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego przesunięto środki zabezpieczone na wykorytowanie rowu wzdłuż ulicy 
Czarnieckiego na  wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej poprzez 
uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniem o pow. ok 300m2 na działce nr 493/153. 
Obecnie trwają prace remontowe. 
 
Rozdz. 60053  Infrastruktura telekomunikacyjna 
 W I półroczu  przekazano dotację w wysokości 31 200 Powiatowi Mikołowskiemu na  
utrzymanie trwałości  projektu Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego zgodnie z 
zawartą umową.  
 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze  w czerwcu   zwolniono środki planowane na pomoc 
finansową dla Powiatu Mikołowskiego na uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach 
połączonych siecią Silesia Net w wysokości 5 740zł. 
 
Rozdz. 60095  Pozostała działalność  

W ramach budowy i remontów wiat przystankowych wydatkowano środki 
 w wysokości 6  297,30zł (137%). 
 
Dz. 630 Turystyka 
Rozdz. 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

14 lipca zlecono wykonanie naprawy zniszczonych tabliczek oznakowania tras 
rowerowych na terenie naszej gminy za kwotę 5 000zł. 

 Zaplanowane środki na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa  
w wydatkowano w 100% wysokości 5 000zł ( szczegóły załącznik nr 10). 
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Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz. 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 35 % tj. w wysokości 
299 000zł.  Ogłoszono przetarg na  wykonania remontu dachu budynku przy ul. Klubowej. 

W ramach tej dotacji są zaplanowane środki na realizację przez zakład w ramach 
Funduszu Sołeckiego remontu starej strażnicy - odnowienie elewacji zewnętrznej w OSP 
Gardawice w wysokości 25 810,12zł. 

Dotacja  celowa na inwestycję dla ZGKiM na rozbudowę budynku OSP w Orzeszu-
Jaśkowicach przekazana została w wysokości 283 898,76zl. 
 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia 
załącznik nr 8. 
 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Została zawarta umowa na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości  
na kwotę 53 935,50zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 9 204,90zł. 
 W I półroczu za nieruchomości zajęte pod drogi wypłacono odszkodowania 
 w wysokości 69 968,24zł. 

W maju dokonano wydatku majątkowego w wysokości 4 131,00zł tytułem nabycia 
działki częściowo pod budynkiem OSP Zgoń. 

 
Rozdz. 70095 Pozostała działalność 
 Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze w lutym zwiększono wydatki  majątkowe  
o 50 000zł na opracowanie dokumentacji budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha. 
24 maja została zawarta umowa na kwotę 39 360zł z terminem realizacji do 31 sierpnia. 
Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze w czerwcu zwolniono pozostałe środki planowane na  
w/w zadanie. 

 

Dz. 710  Działalność usługowa 
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 
 Została zawarta umowa na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki 
zabudowy na kwotę 47 355zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 18 081zł. 
  Szczegółowe informacje z realizacji planów zagospodarowania przestrzennego 
zawiera załącznik nr 11. 
 
Rozdz. 71012  Zadania z zakresu  geodezji i kartografii 

8 lutego została zawarta umowa na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę  
80 000zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 14 593zł.   

Środki wykorzystano w miarę bieżących potrzeb  na  wydatki związane z  podziałami 
nieruchomości, odtworzeniami granic, komunalizacją mienia, dokumenty przewłaszczeniowe, 
mapy własnościowe. 
 
Rozdz. 71035  Cmentarze 

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych przewidziano w II półroczu b.r. 
Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano  
w 50% tj. w wysokości 36 438,00zł. 
Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8. 
 
Dz. 750  Administracja publiczna 
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 
Rozdz. 75022 Rady gmin 
Rozdz. 75023 Urzędy gmin 
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Ogółem wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem 
administracji publicznej, w tym koszty obsługi Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, 
zrealizowano w 44%. 

 
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 W ramach bieżącej działalności środki wykorzystano w 42% głównie na materiały 
promocyjne, informacje zamieszczane o Orzeszu w czasopismach, redagowanie tekstów  
na stronę internetową i do mediów, wydawanie Gazety Orzeskiej. 
 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność 

W I półroczu przekazano dotację Miastu Mikołów w wysokości 20 000zł  
na utrzymanie trwałości   projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu 
zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system 
informacji o terenie  „GIS”. 

Podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu w wysokości 36 771,22zł na realizacje projektu „J-ednolita S-trategia 
 T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie 
mechanizmów ejektywnej współpracy JST”, przekazano środki w wysokości 20 000zł. 

W ramach odzyskiwania podatku VAT  obecnie trwa kontrola z Urzędu Skarbowego 
w związku ze złożonym wnioskiem o odzyskanie podatku VAT z wydatków bieżących 
ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji  w ramach proporcji za rok 
2011. 

W styczniu podpisana została umowa na wsparcie w procesie centralizacji rozliczeń 
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego w zakresie podatku VAT 
na kwotę 22 410,60zł. 

 6 kwietnia została zawarta umowa z firmą windykacyjna na odzyskanie wierzytelności 
związanej z obciążeniem wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 
2012” w czasie gwarancji z wynagrodzeniem 30% netto od kwoty odzyskanej. 

W I półroczu poniesiono wydatki na  opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie 
Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza oraz składki członkowskie do 
związków i stowarzyszeń  w wysokości ogółem 36 863,37zl. 
 
Dz. 751  -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
        oraz sądownictwa 
Rozdz. 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Wydatki planowane na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w 34%. 
Nie wydatkowano przyznanej dotacji w wysokości 15 232zł na zakup przeźroczystych urn. 
 
Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  

Zgodnie z przyznaną dotacją poniesiono wydatki na niszczenie dokumentacji 
związanej z referendum przeprowadzonego w 2015r. 
 
Dz. 752 – Obrona narodowa 
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 
 Środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wydatkowane zostaną w II półroczu. 
 
Dz. 754  -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 
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   Nie wydatkowano środków zaplanowanych na  dofinansowanie remontu parkingu 
przy Komisariacie Policji w Orzeszu. 
 
Rozdz. 75412  Ochotnicze Straże Pożarne 

Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP ( bez dotacji) wykonano 
w wysokości 136 733,57zł co w stosunku do planowanych w wysokości 321 099,88zł  daje 
43%. Wydatki związane z dotacjami dla OSP opisano w załączniku nr 10.  

27 maja b.r. została podpisana umowa dotacji z OSP Gardawice na kwotę 300 000zł 
na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego. Została złożony wniosek 
 o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej, który obecnie jest weryfikowany.  

Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze w czerwcu zabezpieczono środki w wysokości 
40 640zł na wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dwóch 
zadań: rozbiórki stodoły i budowy garażu dla OSP Zgoń oraz remontu budynku OSP Orzesze, 
na co został ogłoszony przetarg. 

 
Rozdz. 75414  Obrona cywilna 

Środki wykorzystano w 4%  głównie na opłatę abonamentu za telefon komórkowy  
na potrzeby OC, naprawę i przegląd gaśnic. 
 
Rozdz. 75416  Straż Miejska        

Wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem Straży 
Miejskiej  w Orzeszu zrealizowano w 46% w miarę bieżących potrzeb. 

 
Rozdz. 75421  Zarządzenie kryzysowe      

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono kamizelkę ostrzegawczą. 
 
Rozdz. 75495  Pozostała działalność  

27 stycznia została zawarta umowa z Powiatem Mikołowskim na udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji w wysokości 36 111zł na finansowanie kosztów etatu 
dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z czego I transzę przelano  
w wysokości 20 000zł w marcu. 

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 20 000zł na monitoring. 
 
Dz. 757  -  Obsługa długu publicznego 
Rozdz. 75702  Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu  terytorialnego 
Środki wydatkowano na spłatę odsetek z tytułu : 

a) zaciągniętych pożyczek  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i    
Gospodarki Wodnej w Katowicach na: 
-budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 -  16 999,31zł, 

      b) zaciągniętych kredytów  na: 
- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.-  7 168,07zł, 
 - termomodernizację budynku SP nr 4 w Jaśkowicach- 114,03zł, 
 - sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. -   13 473,05zł, 
 - sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 26 854,13zł, 
- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.-  19 412,86zł. 
 

Dz. 758  -  Różne rozliczenia 
Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe 

Nie rozwiązane rezerwy:  
-ogólna     -   100 000zł 
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  – 130 000zł, 
- celowa na oświatę – 200 000zł. 
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Dz. 801  -  Oświata i wychowanie 
Wykonanie wydatków budżetowych przez placówki oświatowe – Szkoły Podstawowe, 

Zespół Szkół, Gimnazja, Przedszkola, Miejski Zespół Oświaty przedstawia załącznik nr 5. 
 
Rozdz. 80101  Szkoły Podstawowe     
 27 kwietnia podpisano umowę na   rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 8 
 w Mościskach o część przedszkolną na kwotę 1 385 000zł z terminem realizacji do 18 
sierpnia 2017r., z czego na rok 2016 przypada kwota 690 000zł. 
 
Rozdz.80104 Przedszkola, 
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

W ramach przekazywania dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola 
powstałego na terenie Gminy Orzesze wydatki zrealizowano w 45%. (par. 2540). 

6 czerwca podpisano umowę na dostawę materiałów do wykonania ogrodzenia części 
terenu przedszkola w Zawadzie oraz terenu pod plac zabaw na kwotę 7 486,50 z terminem 
realizacji do 31.10.2016r. w ramach realizacji funduszu sołeckiego.  

 
Rozdz.80110 Gimnazja  
 8 lutego została zawarta umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego 
wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3  w Orzeszu-Gardawicach  z terminem realizacji do 
19.08.2016r. na kwotę 484 620zł.  
 20 maja została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią oraz boiskiem plażowym  z terminem 
realizacji do 21.07.2016r. na kwotę 7 000zł.  
 
Rozdz. 80195  Pozostała działalność 

Wydatkowano środki w wysokości 66 600zł. na wykonanie analizy organizacji 
prowadzonych przez miasto szkół oraz przygotowanie propozycji standardów zatrudnienia  
w tych szkołach, zakup prawa do korzystania przez rok z aplikacji dotyczącej tworzenia 
arkuszy organizacyjnych oraz szkolenia. 
 
Dz. 851  -  Ochrona zdrowia  
Rozdz. 85153  Zwalczanie narkomanii 

Środki  w wysokości 5 000zł na przeprowadzenie programów, spektakli, warsztatów 
profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli 
zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. 
 
Rozdz. 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/251/16 z 31.05.2016r.  zwiększono 
  o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości  16 188zł wydatki na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Środki na      przeciwdziałanie    alkoholizmowi    wydatkowano ogółem  w wysokości 
183 399,62zł ( 45% planu) z tego: 
- Urząd Miejski     - 179 655,46zł 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  -     3 744,16zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 
Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski wynoszą 47% planu.  

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  
wydatkowano w wysokości 141 400zł (59%) ( szczegóły załącznik nr 10). 
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Rozdz. 85195  Pozostała działalność 
Zaplanowane środki dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych 

świadczeniobiorców wydatkowano  w wysokości 2 149,60zł. 
 Zaplanowane środki na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

w wydatkowano w 100% wysokości 5 000zł ( szczegóły załącznik nr 10). 
 
Dz. 852  -  Pomoc społeczna 
Rozdział 85211  Świadczenia wychowawcze 

Środki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa wykorzystano w 
39% w wysokości 2 474 321,94zł. 
Wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w wysokości 2 424 503,70zł.                                                                           
Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

Środki wykorzystano w 57% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone  
z budżetu państwa w wysokości 2 255 616,38zł. 
 

Wypłacono świadczenia w wysokości 2 120 562,87zł w tym:                                                                               
- zasiłki rodzinne                                                                                           493 968,27zł 
- dodatki do zasiłków rodzinnych                                                                 258 488,60zł   
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka                              106 000,00zł 
- zasiłki pielęgnacyjne                                                                                   378 828,00zł 
- świadczenia pielęgnacyjne                                                                          331 200,00zł 
- zasiłek dla opiekuna           32 864,00zł 
- specjalny zasiłek opiekuńczy         14 090,00zł 
- fundusz alimentacyjny                   247 756,70zł 
- świadczenie rodzicielskie        257 367,30zł 
Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców  
w wysokości 68 363,51zł. 
 
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz 
 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5 288,40zł opłacono za osoby 
pobierające niektóre świadczenia  rodzinne – zadanie zlecone finansowane z budżetu 
państwa. 
 
Rozdz. 85215  Dodatki mieszkaniowe 

Środki wykorzystano w 38%, które przeznaczono na: 
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 57 505,81zł, 
- wypłaty dodatków energetycznych – 2 220,53zł 
- wypłaty odszkodowań za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców 
Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 1 989,08zł. 
 
Rozdz. 85295  Pozostała działalność 

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu pomocy społecznej  zostały wydatkowane 
 w 49% wysokości 4 875,00zł ( szczegóły załącznik nr 10) 
 Pozostałe środki w wysokości 6 499,18zł przeznaczone zostały na świadczenie 
społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wraz z  ekwiwalentem za 
odzież ochronną dla tych osób oraz w wysokości 439,52zł na wynagrodzenia osobowe, 
pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej 
rodziny. 

23 maja podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej stworzenia 
Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze na kwotę 
18 000zl z terminem realizacji do 24 października 2016r. 
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W dziale 852 paragrafy 2910 oraz 4580 dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców  
nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami,  które przekazywane są 
do Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Dz. 853  -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85305  Żłobki 
 W I półroczu przekazano dotacje Miastu Mikołów na dofinansowanie pobytu dzieci 
mieszkańców Orzesza w żłobku publicznym na terenie Mikołowa w wysokości 7 839zł. 

Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu zabezpieczono środki w wysokości 8 000zł na 
udzielenie pomocy finansowej Gminie Wyry celem dofinansowania pobytu dzieci 
mieszkańców Orzesza w żłobu niepublicznym na terenie Wyr 
 
Dz. 854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85419  Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 
 Przygotowano umowę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 
na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000zł. 
 
Dz. 900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   
    Środki zaplanowane w wysokości 40 000zł  na udzielenie dotacji  mieszkańcom 
 na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej wydatkowano w wysokości 23 750,95zł. 
Dofinansowano do wykonania 39 przyłączy. 
 
Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami 
 W ramach gospodarki odpadami poniesiono w I półroczu wydatki 
 w wysokości 1 137 678,83zł ( 41% planu) w tym na odbioru wydatkowano 962 565,30zł. 
 
Rozdz. 90003  Oczyszczanie miast i wsi 
 Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 42 % tj. w wysokości 193 900zł. 
 Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w 52,5%, co daje kwotę 16 350zł, w tym 
głównie na mechaniczne czyszczenie ulic.  

 
Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Orzeszu na utrzymanie zieleni przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem 
 w 39% tj. w wysokości 60 000zł. 
 
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   
 Środki w wysokości  184 000zł zaplanowane na udzielenie  dotacji  mieszkańcom na 
wymianę źródła ciepła w celu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze zostaną 
wydatkowane w II półroczu. Podpisano 36 umów dotacyjnych. 
  
Rozdz. 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki zrealizowane w 25% 
z tego głównie : 

      - koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 261 918,79zł,  
      - koszty związane z oświetleniem świątecznym w wysokości 33 304,22zł, 
      - usługa oświetleniowa – 156 862,23zł. 
18 marca b.r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze  - wymiana 
opraw i źródeł światła ulicznego na typu LED 152 szt. na kwotę 10 650,91zł z terminem 
realizacji do 15 czerwca b.r. 
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5 kwietnia b.r. zostały podpisane dwie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej  na budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Chrobrego, Długosza,  
Stalowej, Dolnej, Gombrowicza, rejon skrzyżowania ul. Żorskiej i Kawika na kwotę łączną 
31 980 zł z terminami realizacji do 1 sierpnia i 15 września b.r. 
 30 czerwca b.r. została podpisana nowa umowa na świadczenie usługi oświetleniowej 
na okres od 1 lipca 2016r. do 30.06.2018r. na kwotę 928 000zł. 
  
Rozdz. 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 

  Szczegółowe informacje z realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących 
kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej  zawiera załącznik nr 8 oraz 11. 
 
Rozdz. 90095  Pozostała działalność 

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 41% z przeznaczeniem głównie na usługi 
weterynaryjne związane z odławianiem  oraz przekazaniem bezpańskich psów do schroniska 
a także bieżącą konserwację i zabudowę nowych tablic z nazwami ulic. 
 
Dz. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury  zostały wydatkowane 
 w 97% w wysokości 4 860zł ( szczegóły załącznik nr 10). 
 
Rozdz. 92109 oraz 92116 

Dotacje podmiotowe  dla instytucji kultury przekazano w 50% .Przebieg wykonania 
planów finansowych  przez powyższe instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 12 i 13. 
 
 

Dz. 926  Kultura fizyczna i sport 
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 
  Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 38 % tj. w wysokości 39 300zł – 
szczegóły w załączniku nr 8. 

W ramach dotacji celowych na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Orzeszu są realizowane poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego: 
- zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w sołectwie Woszczyce, 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 100m2 w obrębie siłowni 
zewnętrznej oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Zgoń. 

6 czerwca podpisano umowę na dostawę materiałów do wykonania ogrodzenia o 
długości 450mb na działce przy ul. Słowackiego w Zawadzie, na której znajduje się boisko 
sportowe na kwotę 18 277,36zł z terminem realizacji do 31.10.2016r. w ramach realizacji 
funduszu sołeckiego.  

20 maja podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni 
przy ul Fabrycznej w Jaśkowicach na kwotę 5 000zł z terminem realizacji do 21.07.2016r. 

Trwa procedur przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy, który zaprojektuje i  
wykonana placu zabaw na Górce św. Wawrzyńca w Orzeszu. 
 Szczegółowe informacje z realizacji zadań ujętych w WPF tzn. budowy placu zabaw, 
szatni na obiekcie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu, skateparku oraz 
infrastruktury aktywnego wypoczynku przedstawione zostały w załączniku nr 11. 
  
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowano w wysokości 
106 476,40zł (71%) ( szczegóły załącznik nr 10). 

Pozostałe wydatki w wysokości 4 715,81zł  przeznaczono na organizację  imprez 
sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesze. 


