
Realizacja budżetu 
Miasta Ząbki za 2011 rok
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Dochody Miasta Ząbki 
w 2011 roku
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Realizacja planu dochodów w 2011 r.
Plan dochodów w wysokości 98.897.681,06 zł zrealizowano w 
102,57% na kwotę 101.441.389,93 zł.

● W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o 
13,62 %, tj. więcej o  12.162.665,01 zł. W okresie 7 lat dochody 
wzrosły o 211,06 %, tj. o 68.830.330,93 zł. Średnioroczny wzrost 
wyniósł 8.607.541,37 zł. 
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Plan końcowy na 31.12.2011 r. Wykonanie na 31.12.2011 r.
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Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki  w 2011 r. 
22%  dochodów budżetowych stanowią  wpływy  z dotacji w  kwocie  
22.462.140,02 zł;
Udział subwencji w budżecie 2011 r. pozostaje na poziomie 15 % , 
tj. 15.002.717,00 zł,  W okresie od 2007 r. subwencja wzrosła o 72,86% tj.
o 6.323.458,00 zł.
63% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj. 63.976.532,91 zł.
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-udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

   
   Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział Gminy w 

podatkach będących dochodami budżetu państwa. Planowaną kwotę zrealizowano w 
wysokości 29.900.181,14 zł, tj. w 104,97 %. W stosunku do roku poprzedniego  
stanowi  to kwotę większą o 1.822.695,50 zł. W podatku dochodowym od osób 

fizycznych widoczny jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,98 %, a w 
podatku dochodowym od osób prawnych jest zmniejszenie o 17,43 %.
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Główne źródła dochodów: 
 -   podatek od nieruchomości
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 31 października 2008 r. podjęła 
Uchwałę Nr XXXII/228/2008 zmieniającą Uchwałę Nr XVI/118/2008 z dnia 29 listopada 2007 r. 
ws. określenia wysokości podatku od nieruchomości.
Dochody od osób prawnych i fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 
okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 44.177.111,34 zł, co stanowi 
104,99% realizacji planu. 
Z tego źródła  w roku 2011 na rachunek bankowy wpłynęła kwota 8.813.265,15 zł z tytułu 
podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z tytułu podatku od 
nieruchomości wzrosły o 12,23 %, tj. o 960.467,67 zł.
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- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opata skarbowa
   
   
   W 2011 r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 78.790,30 zł. Plan został zrealizowany w 

85,83 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy 
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę                  
2.285.837,80 zł. Dochody z w/w tytułów, w porównaniu do roku poprzedniego, 
zmniejszyły się o 16,94 %, tj. o 482.110,90 zł.
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Środki otrzymane przez Miasto Ząbki na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej, wykonywanych przez Gminę na podstawie ustawy wydatkowano w 

sposób następujący:
-  112.473,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy 

realizują zadania z zakresu Administracji Rządowej;

-  3.737.702,26 zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 

oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz pomoc dla cudzoziemców ;

-  35.195,30 zł na wybory do Sejmu i Senatu;

-  52.046,09 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego;

-  4.067,23 zł  na przeprowadzanie aktualizacji rejestru wyborców;

-  274,33 zł na szkolenie pracownika na stanowisku ds. Obrony Cywilnej i Informacji 

Niejawnych i wypłatę delegacji służbowych.
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Miasto Ząbki pozyskało w 2011 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł:

-  12.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1;

-  55.142,00 zł na modernizację placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Ząbkach;

-  15.818.863,67 zł ze środków Unii Europejskiej, refundacja środków za wykonane 

inwestycje, a także środki na realizacje programów miękkich;

-  674.033,20 zł z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające  do ząbkowskich 

przedszkoli w 2011 roku;

-  615.013,00 zł otrzymane z budżetu państwa na budowę ul. Powstańców;

-  580.140,24 zł na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” 

przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.
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 Na wzrost dochodów w 2011 roku,  miały  wpływ następujące  czynniki:

- w 2011 roku zameldowano w Mieście Ząbki 1.559 osób,

- pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych wystawili do podatników 2.018 szt. 

wezwań ws. złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 30 szt. od osób 

prawnych podatku od nieruchomości,

- wystawiono ok. 17.000 decyzji dot. podatku od nieruchomości,

- wysłano 7.449 szt. upomnień ws. przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach 

lokalnych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej oraz zaległości w zakresie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- wystawiono 1.872 szt. tytułów wykonawczych.
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Wydatki Miasta Ząbki
 W  2011 roku
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Wydatki budżetowe w roku 2011 zrealizowano  w wysokości

100.483.196,74 zł, co w stosunku do planu rocznego  wynoszącego 

104.543.149,29 zł stanowi 96,12%. 

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego odnotowano wzrost

wydatków ogółem o 13,44%, tj. o 11.903.131,70 zł.
Wydatki na zadania bieżące  wyniosły 63.487598,80 zł, co stanowi

63,18% wszystkich wydatków, natomiast wydatki majątkowe

zrealizowano na kwotę 36.995.597,94 zł,  co stanowi 36,82% ogółu

wydatków.  
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Plan końcowy na 31.12.2011 r. Wykonanie na 31.12.2011 r.
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Relacja wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych

Potencjał inwestycyjny Gminy  utrzymuje się  na poziomie 37% wydatków 
ogółem.   
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Realizacja wydatków wg grup tematycznych:
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki zrealizowano na kwotę 
30.438.474,13 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 25.888.908,30 zł;
- w dziale 630 TURYSTYKA wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 
 9.145.851,14 zł;
- w dziale 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki zrealizowano na kwotę 
1.989.682,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 158.198,50 zł; 
-w dziale 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki zrealizowano na kwotę 
270.952,79 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 67.621,20 zł;
- w dziale 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA wydatki zrealizowano w kwocie
6.871.116,25 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły  454.977,98 zł;
- w dziale  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zrealizowano przyznaną 
dotację tj. 39.262,53 zł;
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA  wydatki zrealizowano na kwotę 1.059.745,72 zł;
- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  planowane w tym zakresie wielkości zostały 
wykorzystane w 83,10% na kwotę 157.299,99 zł;
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- w dziale 757 OBSŁUGA  DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki zrealizowano na kwotę           
1.646.857,96 zł;

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatkowano kwotę 315.753,00 zł;
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 33.219.689,06 zł, w tym 

na inwestycje kwotę 603.287,23 zł;
- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki zrealizowano na kwotę 1.173.048,98 zł,  w 

tym wydatki inwestycyjne wyniosły 7.999,00 zł;
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zrealizowano na kwotę 6.521.155,95 zł;
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki 

zrealizowano na kwotę 124.155,01 zł; 
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki zrealizowano na kwotę 

855.569,88 zł;
- w dziale 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki 

zrealizowano na kwotę 4.482.718,76 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły                 
173.003,53 zł;

- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki
zostały zrealizowane na kwotę 836.510,78 zł,  w tym wydatki inwestycyjne 7.380,00 zł;
- w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wydatkowano 1.335.352,21 zł, w tym
wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 488.371,06 zł.

17



Wydatki Miasta Ząbki w 2011 r.
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    Na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano 
oogółem  34.075.258,94 zł, co stanowi 33,91% wydatków budżetu, w  tym :

    Miasto Ząbki wydało kwotę 4.547.020,81 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków 
gminom za dzieci uczęszczające do ząbkowskich przedszkoli. Z zaplanowanej w 2011 r. kwoty na 
dofinansowanie przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w kwocie 4.065.181,94 zł .

    Wysokość udzielonej dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Katolickich wyniosła 2.205.783,58 zł. Wysokość 
dotacji podmiotowej dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki wyniosła 222.602,71 zł .           
Otrzymaliśmy w 2011 r. subwencję oświatową w wysokości 15.002.717,00 zł,  w 38 % szkolnictwo w 
Ząbkach zostało sfinansowane z dochodów własnych Miasta Ząbki.

     Na zadania inwestycyjne w oświacie wydatkowano  kwotę 603.287,23 zł. 

Wydatki inwestycyjne  Wydatki bieżące w 
szkołach podstawowych 
i gimnazjach

Wydatki bieżące na 
oddziały przedszkolne i 
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Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 r. (w %)
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Wydatki na transport i łączność
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Wydatki inwestycyjne w 2011r.
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  W roku 2011 planowano deficyt budżetowy w wysokości-   

5.645.468,23 zł, który planowano pokryć przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie            
1.805.714,46 zł oraz z wolnymi środkami w kwocie        

3.839.753,77 zł. Jednakże budżet 2011 roku zamknął się 

nadwyżką budżetową w wysokości 958.193,19 zł, 
powstały wolne środki do wykorzystania w 2012 roku.
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   W 2011 r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie 3.805.714,46 zł.
   Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na 31.12.2011 r. wynosi 26.984.335,94 zł 
   (w tym: obligacje 23.600.000,00 zł, 3.222.335,94 zł z tytułu kredytów i      

162.000,00 zł z tytułu pożyczek). 
   Poziom zadłużenia w stosunku do  osiąganych dochodów budżetowych w roku 

sprawozdawczym osiągnął poziom  26,60%.
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Bilans z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2011 rok, zamknął się nadwyżką 
w wysokości 958.193,19 zł. Zobowiązanie finansowe na koniec roku wyniosły 
26.984.335,94 zł .
Środki pieniężne na koniec 2011 roku zgromadzono w  wysokości 9.481.989,11 zł.
W bilansie Gminy Ząbki stwierdzono, że aktywa trwałe, między innymi: 
środki trwałe, budynki, budowle, grunty wynoszą 242.808.346,44 zł, natomiast 
aktywa obrotowe wyniosły 6.665.576,50 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 2.873.195,98 zł.
W 2011 roku Miasto Ząbki według rachunku zysków i strat w wariancie 
porównawczym osiągnęło przychody netto w wysokości 101.125.886,10 zł, 
natomiast na działalności operacyjnej koszty wyniosły 
59.654.006,57 zł, w tym:
1) amortyzacja 3.547.838,80 zł;
2) zużycie materiałów i energii 5.072.575,44 zł;
3) usługi obce 11.104.444,06 zł;
4) podatki i opłaty 145.282,12 zł;
5) wynagrodzenia 24.803.699,94 zł;
6) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników 5.650.203,02 zł;
7) pozostałe koszty rodzajowe 4.128.023,17 zł;
8) inne świadczenia finansowe z budżetu 5.201.940,02 zł.
Ogółem zysk netto na działalności wyniósł 42.142.427,65 zł.
Z zestawienia zmian w funduszu jednostki - (sprawozdanie łączne jednostek 
budżetowych) wynika, że fundusz na koniec 2011 roku osiągnął wynik 
202.356.229,54 zł, a po uwzględnieniu  wyniku finansowego netto- 
244.498.657,49 zł. 27



Z informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że miasto Ząbki 
dysponowało mieniem komunalnym o ogólnej wartości szacunkowej 
w  wysokości 40.480.139,29 zł – łączna wartość gruntów. 
Mienie będące we władaniu Miasta Ząbki stanowią grunty będące 
własnością Miasta o łącznej pow. 59ha 6561m2. 
W 2011 r. uzyskano dochody   z tytułu wykonywania prawa własności 
i innych praw majątkowych  oraz  z wykonania  posiadania:
1)dochody  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 414.187,14 zł;
2) dochody  z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego  we 
własność –   462.436,67 zł;
3) dochody z dzierżawy gruntu – 1.674.455,01 zł;
4) wpłaty z tytułu nabycia prawa własności  nieruchomości – 
2.950.586,71 zł.
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Prezentację  przygotowano na podstawie: 
sprawozdania  z wykonania budżetu
Miasta Ząbki za 2011 r.,
sprawozdania finansowego,
Informacji o  stanie mienia  Miasta Ząbki. 
 
Burmistrz Robert Perkowski
Skarbnik Elżbieta Żmijewska
Pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego Urzędu Miasta Ząbki
Ząbki, dnia 21.06.2012 r.
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