
Działając na podstawie art. 61 us.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm) Zastępca Wójta Gminy Oleśnica, 
przedstawia co następuje :

INFORMACJA
O ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU I KIERUNKACH POLITYKI 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA 2007 ROK

Podstawą założeń do projektu budżetu gminy na 2007 rok będzie ustawa 
o finansach publicznych, uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu 
oraz uzyskane wnioski i materiały informacyjne pozyskane od jednostek 
organizacyjnych oraz ustaleń potrzeb ze społecznościami sołectw gminy. Opracowując 
projekt budżetu zwróci się również uwagę na nowe normy prawne określające zadania 
oraz źródła dochodów gminy.

Przy projektowaniu dochodową budżetu gminy  uwzględnione zostaną uchwały 
rady gminy o wielkościach stawek jednostkowych dla podatków i opłat lokalnych 
w wysokościach nie zmienionych. Wielkości subwencji ogólnej, udziały gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy realizowane przez Urzędy 
Skarbowe przyjęte zostaną w wysokościach z otrzymanych informacji. Dotacje celowe 
na zadania z zakresu administracji rządowej ujęte zostaną w projekcie budżetu w 
wielkościach otrzymanych wskaźników.
   

Wpływy z majątku gminy ustalone będą na podstawie planowanych przychodów 
z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy. Bardzo ważną rolę przy 
projektowaniu budżetu gmina na rok 2008 spełni analiza przewidywanego wykonania 
budżetu na 2007 rok.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Oleśnica na 2008 r. konstruowany będzie w oparciu o : 
 założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, 
 realne dochody gminy wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. ), 
oraz inne wskaźniki wynikające z różnych prognoz.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008 za najważniejsze uznano :
 utrzymanie dochodów Gminy, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym 

z rokiem bieżącym,
 dążenie do pozyskania środków pomocowych na realizację własnych zadań, 
 dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań gminy, 
 realizowanie programów uchwalonych przez Radę Gminy, 
 utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej Gminy, 



 zrealizowanie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań 
własnych Gminy, 

 utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację zadań 
Gminy, z równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji 
pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, 

 utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 30% wydatków ogółem
 stymulowanie rozwoju gospodarczego Gminy.

Projekt budżetu uwzględnić będzie w stopniu dostatecznym możliwości uzyskania 
dochodów, stabilną gospodarkę finansową gminy oraz realność realizacji przyjętych 
zadań.

Na 2008 rok przyjęto koncepcję realizacji wyższych wydatków gminy nad 
dochodami, a źródłem sfinansowania różnicy (deficytu) będą przychody pochodzące 
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z kredytów/pozyczek oraz 
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

II. STRATEGICZNE KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ GMINY 

Za strategiczne kierunki polityki społeczno - gospodarczej uznano :
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Spalice,
 rozpoczęcie  budowy oczyszczalni ścieków w m.Bystre,
 rozpoczęcie  budowy SUW dla m.Brzezinka i Ostrowina,
 modernizację SUW w m.Świerzna,
 budowę sieci wodociągowej Ostrowina-Brzezinka,
 budowę kompleksu hali sportowej z aulą przy GGO w Oleśnicy,
 montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w  GGO w Oleśnicy,
 rozbudowę świetlicy w m.Nieciszów,
 rozbudowę świetlicy w Dabrowie ,
 przebudowę dróg wewnętrznych w Boguszycach,
 przebudowę drogi wewnętrznej w Sokołowicach,
 przebudowę drogi wewnętrznej w Smoknej,
 przebudowę drogi wewnętrznej w m.Wszechświęte,
 przebudowę drogi wewnętrznej w Ostrowinie,
 przebudowę drogi gminnej nr 102157D,
 przebudowę drogi gminnej nr 102172D,
 przebudowę drogi nr 102150D Sokołowice,
 przebudowę drogi gminnej nr 102163D,
 aktualizację palnu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska,
 sporządzenie planu zaopatrzenia w energię,
 rozbudowę oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na terenie 

gminy,
 przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, 
 kontynuację działań w zakresie: 



•  bezpieczeństwa publicznego, 
•  pomocy społecznej, 
•  ochrony środowiska. 

Kierunki te realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju będą sprzyjać 
poprawie warunków życia mieszkańców gminy.

SZANOWNI PAŃSTWO

Moim zadaniem jest przygotowanie budżetu gminy na 2008 rok, który będzie 
kontynuacja strategii rozwoju gminy i zadań wcześniej ustalonych z samorządami 
sołectw. W budżecie gminy około 30% środków przeznaczonych będzie na inwestycje a 
więc te działania które można będzie zobaczyc. Do zrealizowania tych zadań będę się 
starał, pozyskać w jak najszerszym zakresie środki unijne i dotacje oraz inne środki.

Zastępca Wójt Gminy 

(-) Przemysław Wróbel
Oleśnica, 15 listopada 2007r.
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