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Projekt uchwały 
UCHWAŁA Nr ................. 
RADY GMINY OLEŚNICA 
z dnia  .............................. 

 
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.165 ust.2 
i 4, art.166, art.173 ust.1, art.182, art.184, art .188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pó źn. zm.) 
oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :  
 
§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 27.053.995,00 zł w tym: 

1) dochody własne w wysokości 14.633.528,00 zł;  
2) subwencja ogólna w wysokości 8.238.625,00 zł; 
3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.181.842,00 zł. 

2. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe 
według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji określa 
załącznik nr 1.1 
 
§ 2.1.Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 32.253.995,00 zł z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości  22.759.995,00zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 
9.474.524,00 zł, 

b) dotacje z budżetu w wysokości 2.117.690,00 zł, 
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 304.836,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.494.000,00 zł. 
 
2.Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według 
szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1 
3.Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3. 
 
§ 3. 1.Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.200.000,00 zł. 
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze: 

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 
2.610.000,00zł; 

2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.590.000,00zł; 
 
§ 4.Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz 
spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4. 
 
§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00zł. 
 
§ 6.Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 
2.117.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego: 

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.871.690,00 zł, w tym:  
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a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.751.690,00zł, 
b) dla innych podmiotów w wysokości 120.000.,00zł; 

2) dotacje celowe w wysokości 246.000,00 zł, w tym : 
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja 

może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 
26.000,00 zł,  

b) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 
wysokości 100.000,00zł, 

c) na ochronę zabytków w  wysokości 20.000,00zł, 
d) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
100.000,00zł. 

 
§ 7.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z 
załącznikiem nr 6. 
 
§ 8.1.Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz 
wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 
§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na kwotę 140.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 
140.000,00 zł. 
 
§ 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za łącznikiem nr 8. 

 
§ 11. Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami 
budżetowymi, zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 
§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy 
do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 
5.200.000,00 zł. 
 
§ 13.Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania zobowiązań : 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do 

wysokości określonej w załączniku nr 7.1, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem: 
a) przeniesień wydatków między działami, 
b) zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;  
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3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Oleśnica 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
termin zapłaty upływa w roku następnym; 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy; 

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do 
wysokości ustalonego limitu. 

 
§ 14.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.(w przypadku uchwalenia budżetu do 31 grudnia 2008 r.) 
 
§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. (w przypadku uchwalenia 
budżetu po 1 stycznia 2009 r.) 
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Objaśnienia 
do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. 

 
 

I. WPROWADZENIE 
 
 

Podstawą prac nad projektem uchwały budżetowej gminy była ustawa o 
finansach publicznych, uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu 
oraz uzyskane wnioski i materiały informacyjne złożone przez jednostki 
organizacyjne. Przygotowując projekt budżetu zwrócono szczególną uwagę na 
przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące w szczególności podziału 
dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz nowe normy prawne określające 
zadania oraz źródła dochodów gminy. 

Konstruując stronę dochodową budżetu gminy uwzględnione zostały uchwały 
rady gminy o wielkościach stawek jednostkowych dla podatków i op łat lokalnych i 
prognozowane podwyżki w tym zakresie. Wielkości subwencji ogólnej, udziały gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy realizowane przez 
Urzędy Skarbowe przyjęte zostały w wysokościach wynikających z otrzymanych 
informacji, jak również w wysokościach prognozowanych wpływów w oparciu o 
bieżące wykonanie. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 
ujęte zostały w projekcie budżetu w wielkościach otrzymanych wskaźników. Bardzo 
ważną rolę przy projektowaniu budżetu gminy na rok 2009 spełniła analiza 
przewidywanego wykonania budżetu na 2008 rok. 
    

Wpływy z majątku gminy ustalone zostały na podstawie planowanych 
przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy.  
 

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi 
wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2009 r. takie jak prognozowany 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inne wskaźniki 
wynikające z prognoz makroekonomicznych. Ponadto zgodnie z wytycznymi dla 
jednostek organizacyjnych gminy w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania 
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009 przyjęto :  

- stawki podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2008, z 
uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 
1 stycznia roku 2009, 

- przewidywany stan zatrudnienia w roku 2009 z uwzględnieniem 
podwyżek wynagrodzeń planowanych od dnia 1 stycznia 2009 r., nie 
wyższych niż 5,0% w stosunku do roku 2008, 

- wielkość środków na zadania realizowane przez poszczególnych 
dysponentów. 

 
Przedłożony projekt uchwały budżetowej uwzględnia w stopniu dostatecznym 

możliwości uzyskania dochodów, stabilną gospodarkę finansową gminy oraz 
realność realizacji przyjętych zadań. 
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II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE   
 
     W projekcie budżetu gminy przyjęto koncepcję realizacji budżetu 
niezrównoważonego, tj. wyższych wydatków niż dochody, ustalając budżet na 2009 
rok z deficytem w wysokości 5.200.000,00zł.  

 
W roku przyszłym dochody budżetu będą niższe o 4,02% a wydatki wyższe o 

0,71% w stosunku do planu na 2008 rok. Warto zaznaczyć, że dochody wzrastają 
odpowiednio o 1,60% a wydatki o 8,14% w stosunku do analogicznego projektu 
budżetu gminy na rok 2008, stanowiącego załącznik do zarządzenia 99/07 Gminy 
Oleśnica z dnia 15 listopada 2007. (rok wcześniej były to wskaźniki dla dochodów 
wzrost o 7,5% a dla wydatków wzrost o 11,4% w stosunku do – projekt na 2008 do 
projektu budżetu gminy na rok 2007).   

 
Wielkości ogólne źródeł dochodów i kierunki wydatków w układzie działów  

i rozdziałów określa załącznik nr 3. 
 
1. Na prognozowane wielkości dochodów budżetu gminy wpływ mają: 
(dane w porównaniu do projektu na 2008 rok) 
 

Źródło dochodu 
Ogółem 
w 2009  
w zł, gr 

ogółem  
w 2008 

(projekt) 
w zł, gr 

- wpływy z podatków i opłat 7 090 505,00 6 157 962,00 
- subwencja ogólna 8 238 625,00 6 550 727,00 
  w tym część wyrównawcza 2 734 397,00 1 811 406,00  

w tym część oświatowa 5 504 228,00 4 822 476,00  
w tym część równoważąca 0,00 0,00  

- dotacje celowe na zadania zlecone 3 878 887,00 3 470 425,00 
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 162 473,00 3 375 945,00 
- wpływy z majątku gminy 1 785 600,00 1 275 600,00 
- dotacje celowe na realizację własnych zadań 302 955,00 1 465 978,00 
-środki inne 1 318 700,00 3 895 000,00 
- wpływy różne 274 500,00 432 884,00 
- pozostałe dochody tj. 5% z dochodów należnych budżetowi państwa 
a realizowanych przez gminę. 1 750,00 2 037,00 

 
Poniżej przedstawiono porównanie udzia łu poszczególnych dochodów : 
 

Źródło dochodu Kwota  
w zł,gr 

% dochodów 
ogółem  
w 2009 

% dochodów 
ogółem  
w 2008 

(projekt) 
- wpływy z podatków i opłat 7 090 505,00 26,21 26,63 
- subwencja ogólna 8 238 625,00 30,45 30,94 
- udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 4 162 473,00 15,39 15,63 

- wpływy z majątku gminy 1 785 600,00 6,60 6,71 
- dotacje celowe  4 181 842,00 15,46 15,71 
- środki inne 1 318 700,00 4,87 4,95 
- wpływy różne 274 500,00 1,01 1,03 
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- pozostałe dochody tj. 5% z dochodów należnych 
budżetowi państwa a realizowanych przez gminę. 1 750,00 0,01 0,01 

 
2. Na prognozowane wielkości wydatków budżetu gminy wpływ mają : 
 

Treść Kwota 
w zł,gr 

% wydatków 
ogółem  
w 2009 

% wydatków 
ogółem  
w 2008 

(projekt) 
- wydatki bieżące w tym : 22 759 995,00 70,56 76,31 
 -wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

wynagrodzeń z tego: 
9 474 497,00 29,37 31,77 

 - wynagrodzenia 8 025 735,00 84,71 
 

 

- pochodne od wynagrodzeń 1 448 762,00 15,29 
 

 

- wydatki majątkowe 9 494 000,00 29,44 31,83 
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III. DOCHODY BUDŻETU GMINY  
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), wysokość 
udziałów we wpływach z podatków bezpośrednich na rok 2009:  
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku 

zamieszkałych na obszarze gminy wynosi  36,72% (wzrosły o 0,23% w stosunku 
do roku 2008)  

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%  

oraz 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 
Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2009 w zakresie udziałów  
w podatkach PIT są z roku na rok wyższe i na rok 2009 prognozowane dochody z 
tego tytułu zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów (pismo ST3-
4820/21/08 z dnia 10 października 2008) są wyższe niż w roku poprzednim - 
ustalone zostały na kwotę 4.092.473,00zł (w roku 2008 podobna informacja 
zakładała udział gminy we wspomnianym podatku na wysokość 3.325.945,00zł, a w 
roku 2007 -  2.836.182,00zł zł).  
 

W łącznej strukturze dochodów według źródeł ich pozyskania ujętej  
w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w porównaniu do planu na rok 2008, duży 
wzrost odnotowuje się w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa (PIT i CIT) bo o 23,30% , a we wpływach z majątku gminy aż o 39,24% oraz  
w podatkach i opłatach lokalnych o 0,59%. 

Ponadto według prognozy dochodów na rok 2009 przewiduje się wzrost 
o 22,48% w subwencji ogólnej i o 1,43% w dotacjach celowych na zadania bieżące,  
z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie. 

 
Pomimo tych różnych zmian w strukturze dochodów plan przewiduje spadek  

o 4,02% dochodów, a w głównej mierze przez to, że nie przewiduje się środków do 
pozyskania ze środków z innych źródeł – przede wszystkim funduszy strukturalnych. 

 
Należy zaznaczyć, że przedstawiona informacja o planowanych dochodach  

z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie 
ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ 
dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i 
prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w 
porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na 
które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne 
dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które 
wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.  

 
O ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości 

wpłat minister finansów powiadomi wszystkie j.s.t. w terminie 14 dni od og łoszenia 
ustawy budżetowej na 2009r. 

 
Łączne wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego i innych 

podatków i opłat lokalnych, w stosunku do planu na rok 2008 wzrosły, bo zostały 
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zaplanowane wg stawek obowiązujących w roku 2008 z uwzględnieniem 
prognozowanej 5% podwyżki. W przypadku podatku leśnego podstawą planowania 
była stawka ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej 
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2008 r. Stawka ta wzrosła z 147,28zł do 152,53zł za 1m3 drewna.  

Natomiast dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 
inne, ujęte zostały w projekcie budżetu w wielkościach otrzymanych wskaźników od 
poszczególnych dysponentów części budżetowych. 

 
W uchwale budżetowej uwzględniono prognozowane dochody gminy wed ług 

źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które 
przedstawiają się jak poniżej: 
 
Dochody bieżące: 
Dział § Źródło dochodów Plan w zł gr 
020   Leśnictwo 5 600,00 

  
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 
5 600,00 

    samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora   
    finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   
600   Transport i łączność 126 500,00 

  
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu 
30 000,00 

    terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   

  
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań 

bieżących jednostek 
96 500,00 

    sektora finansów publicznych   
700   Gospodarka mieszkaniowa 238 513,00 

  
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 
30 000,00 

  
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 
45 000,00 

    samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora   
    finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   
  0970 Wpływy z różnych dochodów 163 513,00 
710   Działalność usługowa 6 000,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 
750   Administracja publiczna 84 262,00 

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
62 012,00 

    
zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom   

  gmin) ustawami   

  
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań 
1 750,00 

    
z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych 
ustawami   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20 500,00 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 1 875,00 
    państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
1 875,00 

    
zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom   

    gmin) ustawami   
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754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 
    przeciwpożarowa   

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
1 000,00 

    
zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom   

    gmin) ustawami   
756 

  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek 

11 284 665,00 

    
nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z 
ich poborem   

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 092 473,00 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000,00 
  0310 Podatek od nieruchomości 4 170 000,00 
  0320 Podatek rolny 1 775 622,00 
  0330 Podatek leśny 114 642,00 
  0340 Podatek od środków transportowych 248 800,00 

  
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty 
15 000,00 

    
podatkowej lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych   

  0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 000,00 
  0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  140 000,00 

  
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu 
11 000,00 

     terytorialnego na podstawie odrębnych   
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 489 928,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 58 000,00 
  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13 200,00 
758   Różne rozliczenia 8 268 625,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 238 625,00 
  0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 
801   Oświata i wychowanie 26 055,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
26 055,00 

    bieżących gmin ( związków gmin)   
852   Pomoc społeczna 4 096 900,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
3 670 000,00 

    
zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom   

    gmin) ustawami   

  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie  

15 000,00 

  
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
129 000,00 

    
zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom   

    gmin) ustawami   

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
82 000,00 

    bieżących gmin ( związków gmin)   
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
145 900,00 

    bieżących gmin ( związków gmin)   

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z 
49 000,00 

    bieżących gmin ( związków gmin)   
    Razem 24 139 995,00 
 
Dochody majątkowe: 
Dział § Źródło dochodów Ogółem 
010   Rolnictwo i łowiectwo 875 000,00 

  
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie 
875 000,00 

    
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora   

    finansów publicznych   
600   Transport i łączność 334 000,00 

  
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie 
154 000,00 

    
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora   

    finansów publicznych   
  6280 Środki  otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 180 000,00 

    
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji   

    jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   
700   Gospodarka mieszkaniowa 1 705 000,00 
  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 000,00 
     przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   

  
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania 
1 700 000,00 

    wieczystego nieruchomości   
    Razem 2 914 000,00 
 
 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zasadniczym sposobem 
finansowania gminy są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe będą 
spełniały jedynie funkcje uzupełniające. 

Wpływy z majątku gminy tj. ze sprzedaży części mienia komunalnego,  z 
najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego ustalono w wyniku przeprowadzonej 
analizy stanu posiadania (informację o stanie mienia komunalnego ujęto w 
oddzielnym załączniku).  

Prognozowane dochody budżetu gminy według źródeł i działów klasyfikacji w 
podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1.1 do uchwały 
budżetowej. 
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IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY 

 
 

Projekt wydatków budżetu gminy wskazuje na wzrost wydatków o 8,14%, w 
stosunku do planu roku ubiegłego (w 2008r. plan wynosił 29.826.558,00zł) natomiast 
w stosunku do przewidywanego wykonania wzrost o 26,04% (przewidywane 
wykonanie 2008r. 25.589.829,55 zł).  

 
W ogólnej wielkości wydatków roku 2009, na realizację zadań bieżących 

przypada 70,56% a na wydatki majątkowe 29,44% (w analogicznym projekcie roku 
2008 były to wartości 69,00% i 31,00%) 
 

W strukturze wydatków bieżących stanowiących kwotę 22.759.995,00zł, w tym 
2.117.690,00 zł na różnego rodzaju dotacje, ciężar nakładów przypada na niżej 
wymienione dziedziny: 

 

Wyszczególnienie 
kwota wydatków 

bieżących 
w zł,gr 

% wydatków 
bieżących 

 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 0,73 
 Leśnictwo 0,00 0,00 
 Transport i łączność 872 268,00 3,83 
 Gospodarka mieszkaniowa 1 049 070,00 4,61 
 Działalność usługowa 30 000,00 0,13 
 Administracja publiczna 3 027 497,00 13,30 
 Urzędy naczelnych organów władzy 1 875,00 0,01 
Obrona narodowa 0,00 0,00 
 Bezpieczeństwo publiczne 123 700,00 0,54 
 Dochody od osób prawnych, 74 000,00 0,33 
 Obsługa długu publicznego 304 836,00 1,34 
 Różne rozliczenia 23 000,00 0,10 
 Oświata i wychowanie 9 511 659,00 41,79 
 Ochrona zdrowia 120 000,00 0,53 
 Pomoc społeczna 4 763 450,00 20,93 
 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 700,00 0,13 
 Gospodarka komunalna i ochrona 888 250,00 3,90 
 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 452 500,00 6,38 
 Kultura fizyczna i sport 324 190,00 1,42 
Razem 22.759.995,00 100 

 
W strukturze wydatków majątkowych z łącznej kwoty 9.494.000,00zł (w 

projekcie roku 2008 była to kwota 9.247.000,00zł) wydatki inwestycyjne i wydatki na 
zakupy inwestycyjne stanowią 98,63%, tj. 9.364.000,00zł.  

Wielkość wydatków w układzie działów w podziale na zadania własne i 
zlecone zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. 
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1. Wydatki bieżące - ogółem 
 

Limity wydatków w poszczególnych dziedzinach dzia łania w szczegółowym 
układzie wykonawczym zawiera załącznik Nr 2.1 do uchwały budżetowej. Wydatki 
bieżące ustalone na kwotę 22.759.995,00zł w pełnej klasyfikacji przedstawiono 
poniżej: 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010       Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 
  01008     Melioracje wodne 30 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 
  01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 100 000,00 
        wsi   
      4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 
  01030     Izby rolnicze 35 000,00 
      2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w 35 000,00 
        wysokości  2% uzyskanych wpływów z   
        podatku rolnego   
600       Transport i łączność 872 268,00 
  60011     Drogi publiczne krajowe 1 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 
  60014     Drogi publiczne powiatowe 3 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 
  60016     Drogi publiczne gminne 458 268,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 533,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 
  60017     Drogi wewnętrzne 410 000,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 301 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 104 000,00 
700       Gospodarka mieszkaniowa 1 049 070,00 
  70004     Różne jednostki obsługi gospodarki 17 000,00 
        mieszkaniowej   
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 
      4260 Zakup energii 12 000,00 
  70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 027 070,00 
      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 359 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 531 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 58 000,00 
      4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 
      4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 70,00 
        samorządu terytorialnego   
      4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 70 000,00 
        osób fizycznych   
  70095     Pozostała działalność 5 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 
710       Działalność usługowa 30 000,00 
  71035     Cmentarze 30 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 
750       Administracja publiczna 3 027 497,00 
  75011     Urzędy wojewódzkie 62 012,00 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 830,00 
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      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 350,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 1 132,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 500,00 
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000,00 
    sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 200,00 
        programów i licencji   
  75022     Rady gmin (miast i miast na prawach 291 500,00 
        powiatu)   
      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 
      4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 
        telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   
      4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 
  75023     Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 660 985,00 
        powiatu)   
      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87 000,00 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 437 386,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 087,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 452,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 37 260,00 
      4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 30 000,00 
        Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 812,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 500,00 
      4260 Zakup energii 52 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 211 100,00 
      4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 9 000,00 
      4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 000,00 
        telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 50 000,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie 5 000,00 
        ekspertyz, analiz i opinii   
      4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 58 000,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 27 200,00 
        socjalnych   
      4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 21 188,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 15 000,00 
      sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 57 000,00 
        programów i licencji   
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  75075     Promocja jednostek samorządu 10 000,00 
        terytorialnego   
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 
  75095     Pozostała działalność 3 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 
751       Urzędy naczelnych organów władzy 1 875,00 
        państwowej, kontroli i ochrony prawa   
        oraz sądownictwa   
  75101     Urzędu naczelnych organów władzy 1 875,00 
        państwowej, kontroli i ochrony prawa   
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 595,00 
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 123 700,00 
        przeciwpożarowa   
  75412     Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 
      2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 120 000,00 
        jednostek niezaliczanych do sektora   
        finansów publicznych   
  75414     Obrona cywilna 1 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 
  75495     Pozostała działalność 2 700,00 
      4260 Zakup energii 2 700,00 
756       Dochody od osób prawnych, od osób 74 000,00 
        fizycznych i od innych jednostek   
        nieposiadających osobowości prawnej   
        oraz wydatki związane z ich poborem   
  75647     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 74 000,00 
        należności budżetowych   
      4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 
757       Obsługa długu publicznego 304 836,00 
  75702     Obsługa papierów wartościowych, 304 836,00 
        kredytów i pożyczek jednostek samorządu   
        terytorialnego   
      8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 66 845,00 
      skarbowych papierów wartościowych oraz   
        od krajowych pożyczek i kredytów   
      8110 Odsetki od samorządowych papierów 237 991,00 
        wartościowych   
758       Różne rozliczenia 23 000,00 
  75814     Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 
      3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 
      uposażeń wypłacane żołnierzom i   
        funkcjonariuszom   
  75818     Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 
      4810 Rezerwy 20 000,00 
801       Oświata i wychowanie 9 511 659,00 
  80101     Szkoły podstawowe 5 844 046,00 
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 203 979,00 
        wynagrodzeń   
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 445 722,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252 872,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 886,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 95 573,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 050,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 026,00 
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      4240 Zakup pomocy naukowych, 33 160,00 
        dydaktycznych i książek   
      4260 Zakup energii 385 198,00 
      4270 Zakup usług remontowych 176 900,00 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 76 867,00 
      4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 359,00 
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 14 800,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4410 Podróże służbowe krajowe 10 800,00 
      4430 Różne opłaty i składki 16 100,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 260 454,00 
        socjalnych   
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 3 800,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 7 900,00 
      sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 22 300,00 
        programów i licencji   
  80103     Oddziały przedszkolne w szkołach 506 648,00 
        podstawowych   
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 30 819,00 
        wynagrodzeń   
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 663,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 263,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 284,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 9 854,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
      4240 Zakup pomocy naukowych, 3 500,00 
        dydaktycznych i książek   
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 26 765,00 
        socjalnych   
  80104     Przedszkola 217 262,00 
      2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 100 000,00 
      zadania bieżące realizowane na   
      podstawie porozumień (umów) między   
        jednostkami samorządu terytorialnego   
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6 969,00 
        wynagrodzeń   
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 733,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 790,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 1 898,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 872,00 
        socjalnych   
  80110     Gimnazja 2 155 801,00 
      3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10 996,00 
        wynagrodzeń   
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 452 647,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 144,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 205,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 38 364,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 609,00 
      4240 Zakup pomocy naukowych, 16 464,00 
        dydaktycznych i książek   
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      4260 Zakup energii 113 190,00 
      4270 Zakup usług remontowych 10 290,00 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 2 573,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 20 580,00 
      4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 
      4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 
      4430 Różne opłaty i składki 500,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 88 580,00 
        socjalnych   
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 1 611,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 6 174,00 
      sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 6 174,00 
        programów i licencji   
  80113     Dowożenie uczniów do szkół 722 404,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 607,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 2 259,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 511,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 595 027,00 
  80146     Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 443,00 
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 39 443,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
  80195     Pozostała działalność 26 055,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 26 055,00 
851       Ochrona zdrowia 120 000,00 
  85154     Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000,00 
      2820 Dotacja celowa z budżetu na 26 000,00 
      finansowanie lub dofinansowanie zadań   
        zleconych do realizacji stowarzyszeniom   
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 
      4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 2 000,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
852       Pomoc społeczna 4 763 450,00 
  85202     Domy pomocy społecznej 97 000,00 
      4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 97 000,00 
      terytorialnego od innych jednostek   
        samorządu terytorialnego   
  85212     Świadczenia rodzinne, zaliczka 3 670 000,00 
        alimentacyjna oraz składki na   
        ubezpieczenia emerytalne i rentowe z   
        ubezpieczenia społecznego   
      3110 Świadczenia społeczne 3 571 500,00 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 050,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 200,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 
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      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 100,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 500,00 
        socjalnych   
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 2 000,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 2 000,00 
      sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 
        programów i licencji   
  85213     Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 
        opłacane za osoby pobierające niektóre   
        świadczenia z pomocy społecznej oraz   
        niektóre świadczenia rodzinne    
      4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 
  85214     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 279 000,00 
        ubezpieczenia emerytalne i rentowe   
      3110 Świadczenia społeczne 279 000,00 
  85215     Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 
      3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 
  85219     Ośrodki pomocy społecznej 443 450,00 
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336 330,00 
      4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 790,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 8 750,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 
      4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 
      4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 100,00 
        telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   
      4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 
      4430 Różne opłaty i składki 380,00 
      4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 500,00 
        socjalnych   
      4700 Szkolenia pracowników niebędacych 1 500,00 
        członkami korpusu służby cywilnej    
      4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000,00 
      sprzętu drukarskiego i urządzeń   
        kserograficznych   
      4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 500,00 
        programów i licencji   
  85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 5 000,00 
        opiekuńcze   
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 
  85295     Pozostała działalność 134 000,00 
      3110 Świadczenia społeczne 122 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 28 700,00 
  85412     Kolonie i obozy oraz inne formy 23 000,00 
        wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a   
        także szkolenia młodzieży   
      4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 
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  85415     Pomoc materialna dla uczniów 5 700,00 
      3240 Stypendia dla uczniów 5 700,00 
900       Gospodarka komunalna i ochrona 888 250,00 
        środowiska   
  90001     Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 
      4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 
  90003     Oczyszczanie miast i wsi 196 000,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 
  90004     Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 93 250,00 
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 
      4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 
      4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 
  90008     Ochrona różnorodności biologicznej i 2 000,00 
        krajobrazu   
      4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 
  90013     Schroniska dla zwierząt 40 000,00 
      4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 
  90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg 550 000,00 
      4260 Zakup energii 400 000,00 
      4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 
921       Kultura i ochrona dziedzictwa 1 452 500,00 
        narodowego   
  92109     Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 351 100,00 
      2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 351 100,00 
        samorządowej instytucji kultury   
  92116     Biblioteki 81 400,00 
      2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 81 400,00 
        samorządowej instytucji kultury   
  92120     Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 
      2720 Dotacje celowe z budżetu na 20 000,00 
      finansowanie lub dofinansowanie prac   
      remontowych i konserwatorskich obiektów   
      zabytkowych przekazane jednostkom   
      niezaliczanym do sektora finansów   
        publicznych   
926       Kultura fizyczna i sport 324 190,00 
  92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej i 319 190,00 
        sportu   
      2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 319 190,00 
        samorządowej instytucji kultury   
  92695     Pozostała działalność 5 000,00 

      
3040 Nagrody o charakterze szczególnym 

niezaliczane do wynagrodzeń 
5 000,00 

  Razem 22 759 995,00 
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2. Wydatki bieżące – zakup usług remontowych 
 
W ramach wydatków bieżących ustalonych na kwotę 22.759.995,00zł na 

zakup usług remontowych przewidziano kwotę 1.543.190,00 zł co stanowi 6,78% 
wydatków bieżących ogółem. Dziedziny oraz zadania, jakie zaplanowano 
przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej:  
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 
010     Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 100 000,00 
      wsi   

    
4270 Zakup usług remontowych w tym : 

- remonty sieci wodociągowej i SUW 
100 000,00 

600     Transport i łączność 651 000,00 
  60016   Drogi publiczne gminne 350 000,00 

    

4270 Zakup usług remontowych, w tym: 
- remont drogi gminnej nr 102150D Sokołowice-
Małe Brzezie 
- remont drogi gminnej nr 102163D Smolna-Nowa 
Ligota 

350 000,00 

  60017   Drogi wewnętrzne 301 000,00 

    

4270 Zakup usług remontowych, w tym: 
- remont drogi wewnętrznej w m. Nieciszów 
- remont drogi wewnętrznej w Zarzysku do boiska 
- remont drogi wewnętrznej w m .Wyszogród koło 
świetlicy 
- remont drogi wewnętrznej w Smardzowie do 
oczyszczalni 

301 000,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 359 000,00 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 000,00 

    

4270 Zakup usług remontowych, w tym: 
- remont świetlicy w Wyszogrodzie 
- remont świetlicy w Brzezince – dach 
- remont świetlicy w Ligocie Małej 

359 000,00 

750     Administracja publiczna 80 000,00 
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 80 000,00 
      powiatu)   

    
4270 Zakup usług remontowych, w tym: 

- remont budynku Urzędu Gminy 
80 000,00 

801     Oświata i wychowanie 187 190,00 
  80101   Szkoły podstawowe 176 900,00 

    

4270 Zakup usług remontowych, w tym: 
- remont elewacji budynku SP Gminy Oleśnica 
- remont dachu w SP w Smolnej 

176 900,00 

  80110   Gimnazja 10 290,00 

    
4270 Zakup usług remontowych, w tym: 

- remont dachu Gimnazjum Gminy Oleśnica 
10 290,00 

851     Ochrona zdrowia 16 000,00 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 000,00 

    
4270 Zakup usług remontowych, w tym: 

- bieżące remonty placów zabaw 
16 000,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona 150 000,00 
      środowiska   
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 
 
  
 

  
4270 Zakup usług remontowych, w tym: 

- eksploatacja oświetlenia drogowego 
150 000,00 

  Razem 1 543 190,00 
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Przewidywane dotacje, które podlegają szczegółowym zasadom rozliczania,  
a obejmujące dofinansowanie realizacji zadań publicznych zawiera załącznik nr 5 do 
uchwały budżetowej. 

 
Szczegółowe dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik 
nr 6 do uchwały budżetowej. 
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3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 
Prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i na zakupy 

inwestycyjne wyniosą w 2009 roku 9.364.000,00zł co stanowi 29,03% wydatków 
budżetu gminy ogółem (w projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 była to kwota 
9.227.000,00zł co stanowiło 30,94%  wydatków budżetu gminy ogółem). 

 
W strukturze kierunków działalności inwestycyjnej prognozowane wydatki 

przypadają na : 
 

Rozdział Wyszczególnienie w zł,gr 
01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.330.000,00 
60016 Drogi publiczne gminne 360.000,00 
60017 Drogi publiczne wewnętrzne 1.347.000,00 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 995.000,00 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.000,00 
80110 Gimnazja 120.000,00 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000,00 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.004.000,00 
92601 Obiekty sportowe 145.000,00 
Razem 9.364.000,00 
 
 

Łączna wartości prognozowanych wydatków, na zakupy inwestycyjne wynosi 
183.000,00zł, co stanowi 0,57% wydatków ogółem budżetu gminy (w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2008 była to kwota 181.000,00zł co stanowiło 0,61%).  
 

Prognozowane kwoty przypadają odpowiednio na:  
 

Rozdział Wyszczególnienie w zł,gr 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.000,00 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000,00 
90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 40.000,00 
92601 Obiekty sportowe 80.000,00 
Razem 183.000,00 
 

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość 
nakładów na realizację zadań określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej. 
 

W 2009 roku nie planuje się wydatków na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w związku z czym brak załącznika do 
uchwały określającego takie wydatki. 
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V. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
 

Przedłożony projekt budżetu gminy jest między innymi rocznym planem 
dochodów i wydatków, różnica między dochodami a wydatkami budżetu w postaci 
deficytu budżetu wyniesie 5.200.000,00zł . 

 
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy oraz sfinansowania przypadających 

w roku 2009 spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji 
komunalnych będą przychody pochodzące z emisji nowych obligacji komunalnych w 
wysokości 2.610.000,00zł i z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 
2.590.000,00zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 333.000,00zł. 

 
Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz 

spłatą zobowiązań określa załącznik nr 4. 
 

Zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne w latach 
poprzednich stanowiły źródło finansowania deficytu. Przewidywane zad łużenie z tego 
tytułu w łącznej kwocie na koniec roku 2008 wyniesie 3.940.000,00zł. Prognozę 
łącznej kwoty długu na koniec projektowanego roku budżetowego i lata następne, 
wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań przedstawiono w odrębnym 
załączniku do zarządzenia.  

 
 
Źródłem sfinansowania przypadających do spłaty w roku 2009 rat pożyczek w 
wysokości 83.000,00zł oraz wykupu papierów wartościowych serii A w kwocie 
250.000,00zł, będą wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, a wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych 
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VI. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH  

 
 
 
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Prognozowaną wysokość przychodów ustalonych na bazie przewidywanego 
wykonania roku 2008, przedstawia się do zatwierdzenia na kwotę 275.000,00zł. 
Głównym źródłem przychodów będą opłaty przekazywane przez Urząd 
Marszałkowski. Projekt planu przychodów i wydatków funduszu określa załącznik nr 
8 do uchwały budżetowej. 

Plan wydatków po uwzględnieniu przewidywanych środków pozostałych na 
wyodrębnionym rachunku bankowym zakłada wydatki na łączną kwotę 
1.275.000,00zł. Kierunki wydatków zostały ujęte z uwzględnieniem klasyfikacji 
budżetowej  
i przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62 poz. 627 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXXIV/244/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 
16 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zadań dofinansowywanych ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Oleśnica.  

Wśród planowanych w 2009 r. wydatków ze środków GFOŚiGW zapisano 
wydatek na kwotę 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „budowa SUW dla miejscowości Brzezinka i Ostrowina” 

 
Zgodnie z treścią w/w uchwały, środki funduszu przeznacza się na 

dofinansowanie realizacji zadań:  
1) budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, 
2) zakup i montaż kotłów wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
3) rozbudowa gminnej sieci wodociągowej, 
4) utylizacja azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych, 
5) termomodernizację budynków. 

 
 
 
2. Dochody własne jednostek budżetowych 
 

Istniejące od 2005 roku dochody własne jednostek budżetowych, określone 
uchwałą Nr XXI/148/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005 r. sprawie 
dochodów własnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi, dla, których 
organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica, określono załącznikiem nr 9. 
Podstawą konstrukcji wspomnianego planu były materiały planistyczne 
przedstawione przez jednostki organizacyjne. 

 
Jednostki organizacyjne gminy - szkoły zgodnie z cytowaną wcześniej 

uchwałą gromadzą na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane: 
1) ze świadczonych usług w zakresie prowadzonej dzia łalności, 
2) z organizowanych imprez kulturalnych, sportowych i olimpiad, 
3) z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odr ębnych  
przepisów. 
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Dochody własne szkół wraz z odsetkami są przeznaczane na rozwój bazy 
materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą a w 
szczególności na : 
 

1) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
2) zakupu materiałów i wyposażenia,  
3) zakupu energii, 
4) zakup usług remontowych i pozostałych. 

 

 


