
Objaśnienia

do skorygowanego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
- uzupełnienia -

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2010 nie ustrzeżono 
się  od  błędów formalnych,  jak  również  nie  uwzględniono wszystkich  zadań,  jakie 
mogą zostać zrealizowane w nowym roku. Skorygowany projekt uchwały budżetowej 
sporządzono  na  podstawie  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i ustawy z 27 
sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1241) oraz § 5 uchwały Nr  74/XIII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 
1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu, po zapoznaniu się z 
opinią komisji właściwej ds. budżetu oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu.

Zgłoszone  autopoprawki  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2010  rok 
dotyczące błędów są następujące:

1) wyeliminowano w podstawie prawnej uchwały budżetowej art. 211 i art. 239 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240);

2) w załączniku nr  6  do  uchwały budżetowej  wykazano  dochody podlegające 
przekazaniu  do  budżetu  państwa  z  tytułu  wykonywania  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej;

3) w załączniku nr 3 „Budżet gminy na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów” 
zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych;

4) w dziale 758 doprowadzono do spójności kwoty wydatków ogółem z sumą wy-
datków na zadania własne i zadania zlecone;

5) doprowadzono do spójności zapisów w załączniku nr 7 i nr 7.1 w dziale 900, 
rozdz. 90015 poprzez dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej na zadaniu 
inwestycyjnym pn. „budowa oświetlenia – Bogusławice”;

6) w załączniku nr 3 w świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto wydatki w 
§3110, §3240, §3260.

W  wyniku  autopoprawki  zwiększono  dochody  per  saldem  o  kwotę 
272.948,00zł,  co  przedstawiono  szczegółowo  poniżej  w  formie  tabelarycznej. 
Podstawą zmniejszenia we wpływach z podatku rolnego o kwotę 145.549,00 zł była 
uchwała Nr XLI/197/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego (dotychczasowy projekt w zakresie tego źródła dochodów oparto na średniej 
cenie  skupu  żyta  za  okres  trzech  kwartałów  2009  r.  określonej  w  Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. przyjętej 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2010, tj. 34,10zł za 1dt, obecnie na 
cenie 30,00zł  za 1dt  obowiązującej  od 01.01.2010 r.  na podstawie cyt.  uchwały). 
Ponadto  na  podstawie  uchwały  Nr  XLI/195/08  Rady  Gminy  Oleśnica  z  dnia  24 
listopada  2009  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 



transportowych  zwiększono  planowane  dochody  gminy  na  2010  rok  o  kwotę 
22.931,00 zł, w związku z tym, że przedmiotowa uchwała spowodowała podniesienie 
stawek  podatku  o  około  5% w stosunku  do  roku  2009.  Jednocześnie  dokonano 
korekty in plus planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku 
podjętej  uchwały nr  XLI/196/09 z dnia 24 listopada 2009 r.  w sprawie  określenia 
wysokości  stawek podatku od nieruchomości  zwiększającej  te  stawki  podatku,  co 
spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu w 2010 roku o około 286.435,00zł.

Wprowadzono  również  dochody  budżetu  z  tytułu  dotacji  rozwojowej  w 
wysokości  172.131,00zł  dotyczącej  zakupu  samochodu  hakowo-kontenerowego. 
Dokonano także zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 63.000,00zł z tytułu dotacji 
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych. Środki 
dotacji  dotyczyły  przebudowy  drogi  gminnej  Cieśle  –  Sokołowice  i  w  związku  z 
wykonaniem w 2009 roku etapu II powyższego zadania środki dotacji wpłynęły już na 
rachunek budżetu w 2009 roku.

Ponadto  w  formie  autopoprawki  zwiększono  również  wydatki  o  kwotę  per 
saldem 111.348,00zł, co przedstawiono szczegółowo poniżej w formie tabelarycznej. 

Po dokonanych zmianach, projekt budżet gminy na 2010 rok uległ zmianie  
i przedstawia się następująco:

- dochody  29.325.970,38zł,
- wydatki  36.773.367,38zł,
- deficyt  7.447.397,00zł.

Oprócz  wyżej  wymienionych  zmian  dokonano  również  rozszerzenia  zakresu 
upoważnień wydanych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący w związku 
z wykonywaniem budżetu gminy.

Wprowadzone zmiany i uzupełnienia przedstawiono w układzie tabelarycznym 
zgodnie z klasyfikacją budżetową wraz z objaśnieniami:

DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan wg projektu

uchwały budżet.
Plan wg 

skorygowanej Różnica 
       uchwały budż.  +/-
600    Transport i łączność 103 200,00 40 200,00 -63 000,00

 60016   Drogi publiczne gminne 103 200,00 40 200,00 -63 000,00

   2440

Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych

63 000,00 0,00 -63 000,00

756
   

Dochody od osób prawnych,  od 
osób 

10 708 900,58 10 872 717,58 163 817,00

    fizycznych i od innych jednostek    

    
nieposiadających osobowości 
prawnej    

    
oraz wydatki związane z ich 
poborem    

 75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 214 743,00 3 407 716,00 192 973,00
    leśnego, podatku od czynności    
    cywilnoprawnych, podatków i opłat    
    lokalnych od osób prawnych i innych    
    jednostek organizacyjnych    
   0320 Podatek od nieruchomości 2 850 000,00 3 045 765,00 195 765,00
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0320 Podatek rolny 86 017,00 75675,00 -10 342,00
   0340 Podatek od środków transportowych 151 000,00 158 550,00 7 550,00
 75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 111 054,58 3 081 898,58 -29 156,00

    
leśnego, podatku od spadków i 
darowizn,   

 

    
podatku od czynności 
cywilnoprawnych   

 

    
oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych   

 

   0310 Podatek od nieruchomości 1 320 000,00 1 410 670,00 90 670,00
0320 Podatek rolny 1 124 532,00 989 325,00 -135 207,00

 
0340 Podatek od środków transportowych 120 000,00 135 381,00 15 381,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

0,00 172 131,00 172 131,00

90002 Gospodarka odpadami 0,00 172 131,00 172 131,00

6028 Dotacje rozwojowe 0,00 172 131,00 172 131,00

Razem
29 053 022,38 29 325 970,38 272 948,00

WYDATKI
      Plan wg projektu Plan wg  
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie uchwały budżetowej skorygowanej Różnica 

       uchwały budż.  +/-
600    Transport i łączność 2 951 419,60 2 771 419,60 -180 000,00

 60016   Drogi publiczne powiatowe 635 000,00 455 000,00 -180 000,00

  4270 Zakup usług remontowych 410 000,00 230 000,00  -180 000,00
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących przebudowy drogi gminnej Cieśle-
Sokołowice

750    Administracja publiczna 3 980 125,00 3 991 473,00 11 348,00

 75095   Pozostała działalność 23 000,00 34 348,00 11 348,00

   4430 Różne opłaty i składki 0,00 11 348,00 11 348,00
- zabezpieczenie środków w kwocie 11 348,00zł na składkę członkowską za 2010 rok z tytułu 
przynależności do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

801 Oświata i wychowanie 10 022 417,12 10 022 417,12 0,00

80104 Przedszkola 521 467,00 521 467,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
j.s.t.

400 000,00 250 000,00 -150 000,00

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty

0,00 150 000,00 150 000,00

- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków; 
900    Gospodarka komunalna i ochrona 1 744 000,00 2 024 000,00 280 000,00

    środowiska    
 90002   Gospodarka odpadami 24 000,00 304 000,00   280 000,00

   
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
0,00 50 492,00   50 492,00

6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych

0,00 172 131,00 172 131,00

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych

0,00 57 377,00 57 377,00

- wprowadzono zakup inwestycyjny pn. „zakup samochodu hakowo-kontenerowego” na kwotę 
280 000,00zł

Razem 36 662 019,38 36 773 367,38 111 348,00

Powyższe autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok spowodowały 
zmniejszenie wielkości planowanego deficytu budżetowego z poziomu 7 608 997zł 
na  kwotę  7 447 397zł.  W  związku  powyższym  zmianie  uległy  źródła  pokrycia 
deficytu.
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