
 
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 296/IV/05 
Wójta Gminy Oleśnica 
z dnia 15 listopada 2005r. 
 
 

 

 

 

 

 

PROJEKT   
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  

NA 2006 ROK 
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI 

 
 



2 

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

 
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109 i124 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. 
zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz.1087 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :  

 
 

§ 1.1. Określa się dochody budżetu na kwotę ............................ 22.631.460 zł 
   z tego:  

– wpływy z podatków i opłat .................................................. 4.679.222 zł 
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  ............................................................................. 
 

2.292.906 zł 
– wpływy z majątku gminy .................................................... 316.000  zł 
– wpływy z różnych dochodów i odsetek .............................. 105.060 zł 
– subwencje ogólne z budżetu państwa ............................... 7.468.366 zł 
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizacje bieżących zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ........ 

 
 

2.916.276 zł 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących ................................ 
 

242.000 zł 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  

 
 

9.000 zł 
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami............................................................................. 

 
 

1.500 zł 
– dotacje celowe otrzymane z  funduszy celowych na 

zadania bieżące................................................................. 
 

17.200 zł 
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych ........................................................................ 

 
 
 

176.000 zł 
– środki  otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych 

do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych ......................................................... 

 
 
 
 

566.124 zł 
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

pozyskane z innych źródeł ................................................. 
 

2.520.936 zł 
– środki na dofinansowanie własnych zadania bieżących 

pozyskane z innych źródeł ................................................. 
 

1.320.870 zł 
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  2. Dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł określa załącznik Nr 1  
a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik Nr 1.1 

 
§ 2.1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę ................... 23.123.460 zł 
  z tego:  
- wydatki bieżące ........................................................................ 16.862,460 zł 
   w tym:  
 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .................. 7.191.731 zł 
 – dotacje............................................................................. 1.533.000 zł 
 – wydatki na obsługę długu gminy...................................... 187.000 zł 
- wydatki majątkowe ................................................................... 6.261.000 zł 
   w tym:  
 – wydatki inwestycyjne ...................................................... 5.864.000 zł 
 – wydatki na zakupy inwestycyjne ..................................... 187.000 zł 
 – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  50.000 zł 
 – pomoc finansowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.000 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 ........................ 492.000 zł 

2.Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach będą przychody w wysokości 3.311.776 zł pochodzące z : 
1) wyemitowanych obligacji w wysokości 1.250.000 zł, 
2) kredytów i pożyczek w wysokości 2.061.776 zł. 

3.Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 
przeznacza się dochody budżetowe w wysokości 2.819.776 zł. 

4.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą 
zobowiązań, określa załącznik Nr 4. 

5.Prognozę kwoty długu na rok 2006 i lata następne określa załącznik Nr 4.1.  
 
  § 5.Określa się dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z  
załącznikiem Nr 5. 
 
  § 6.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej  innych zadań zleconych gminie ustawami, określone 
załącznikiem Nr 6. 
 
  § 7.Określa się zakres zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz 
wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

 
 § 8.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na kwotę ............................................. 

 
 
 

130.000 zł 
 

 § 9.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości .............................. 40.000 zł 
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  § 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 
  § 11. Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących 
jednostkami budżetowymi według zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
 
  § 12.Upoważnia się Wójta Gminy do : 

- zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy w zakresie określonym  
w załączniku Nr 4 o przychodach i rozchodach, 

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków 
między działami, 

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w 
innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu. 

  § 13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
  § 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Objaśnienia 
do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006. 

 
 

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. Opracowując projekt 
budżetu zwrócono szczególną uwagę na nowe normy prawne określające zadania 
oraz źródła dochodów gminy. 

 
Konstruując stronę dochodową projektu budżetu uwzględniono również 

projekty uchwał rady gminy o wielkościach stawek jednostkowych dla podatków  
i opłat lokalnych. Wielkości subwencji ogólnej, udział gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe przyjęto 
w wysokości otrzymanych informacji. Dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu w wielkościach otrzymanych 
wskaźników. 
 
    Wpływy z majątku gminy ustalono na podstawie planowanych przychodów  
z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy. Bardzo ważną rolę spełnia 
również analiza przewidywanego wykonania budżetu na 2005 rok. 
 

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi 
wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2006r tj. : 
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na 

poziomie 101,5%, 
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej -

na poziomie 101,5%, 
oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych. 
 

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 planowania dochodów i wydatków przyjęto koncepcję realizacji 
wyższych wydatków niż dochody, ustalając budżet na 2006rok z deficytem  
w wysokości 492.000zł.  

 
W roku przyszłym dochody budżetu będą wyższe o 21,7% a wydatki ulegną 

zmniejszeniu o 2,4% w stosunku do planu na 2005 rok. Warto zaznaczyć, że 
dochody wzrastają o 8,52%  w stosunku do analogicznego projektu budżetu gminy 
na rok 2005  stanowiącego załącznik do zarządzenia 181/IV/04 Wójta Gminy 
Oleśnica z dnia 15 grudnia 2004r.  
 
 

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   : 
 
 
 Kwota % dochodów 

ogółem  
-wpływy z podatków i opłat 4.679.922zł 20,68% 
-subwencja ogólna 7.468.366zł 33,00% 

w tym część wyrównawcza   2.527.557zł 
w tym część oświatowa 4.913.939zł 

 

w tym część równoważąca 26.870zł 

 

-udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

2.292.906zł 10,13% 

-wpływy z majątku gminy 316.000zł 1,40% 
-dotacje celowe  3.184.476zł 14,07% 
-środki inne 4.583.930zł 20,25% 
-wpływy różne 105.060zł 0,46% 
-pozostałe ( 5% z dochodów należnych budżetowi 
państwa a realizowanych przez gminę) 

1.500zł 0,01% 

 
2. Na prognozowane wielkości wydatków budżetu gminy wpływ mają : 
 
 Kwota % wydatków 

ogółem  
-wydatki bieżące w tym : 16.862.460zł 72,92%  

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzeń z tego: 

7.191.731zł 42,65%  
wyd. bieżących 

 - wynagrodzenia 5.960.748zł 82,88% 
wynagrodzeń  

 

- pochodne od wynagrodzeń 1.230.983zł 17,12% 
wyd. bieżących 

- wydatki majątkowe 6.261.000zł 27,08% 
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III. DOCHODY BUDŻETU GMINY  
 

Pomimo nowych rozwiązań w nowej ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (ustawa z 13 listopada 2003r.), dzięki którym wysokość 
udziałów wzrosła we wpływach z podatków bezpośrednich : 
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku 

zamieszkałych na obszarze gminy o 8,35% w stosunku do roku 2003  
(z 27,6% do 35,95% w roku 2006), 

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku , 
posiadających siedzibę na obszarze gminy o 1,71% w stosunku do roku 2003 
(5,0% w 2003, 6,71% w roku 2005), 

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 2006 w zakresie udziałów  
w podatkach dopiero po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy są  wyższe niż 
w roku 2003 ( w roku 2003 wyniosły 1.962.902zł a w 2004 roku wyniosły 
1.350.584zł).  

Jak widać z powyższego, w roku 2004 różnica w stosunku do roku 2003 
wynosiła na niekorzyść budżetu gminy aż 612.318zł (planowane udziały w roku 2003 
wynosiły 2.104.97zł a w 2004  - 1.376.371zł i zostały wykonane odpowiedni w 93,3%; 
98,1%). Prognozowane udziały zgodnie z informacja ministra finansów na rok 2006 
dla gminy wynoszą 2.292.906zł i są wyższe od planu na 2005 o 764.575zł tj.o 
50,19%. 

 
W łącznej strukturze dochodów według źródeł ich pozyskania ujętej  

w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, duży wzrost odnotowuje się w udziałach  
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) o 50% w dotacjach 
na realizacje zadań zleconych o 64,8% oraz w subwencji ogólnej o 19%  
w porównaniu do planu roku 2004. Natomiast według prognozy dochodów na rok 
2006  przewiduje się spadek o 3,7% wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz o 
73,1% wpływy z majątku gminy co jest bardzo dobrym objawem gdyż nie zmniejsza 
to wartości aktywów gminy.  

 
Pomimo tych różnych zmian w strukturze dochodów plan przewiduje wzrost  

o 21,7% dochodów a w głównej mierze dzięki zabezpieczeniu środków na zadania 
inwestycyjne ze środków przewidywanych do pozyskania z innych źródeł – przede 
wszystkim funduszy strukturalnych o które gmina złożyła stosowne wnioski  
o dofinansowania. 

 
Należy zaznaczyć, że przekazane informacje o subwencji i udziałach  

w podatkach bezpośrednich nie mają charakteru ostatecznie obowiązującego,  
a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów podatkowych może ulec 
zmianie w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej , w związku z tym 
faktyczne dochody mogą być inne od wielkości, które wynikają z szacunków MF. O 
ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat 
minister finansów powiadomi wszystkie j.s.t. w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy 
budżetowej na 2006r. 

 
Łączne wpływy dochodów gminy z podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego i innych podatków i opłat lokalnych, w stosunku do planu na rok 2005 
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wykazują porównywalne dochody z wyjątkiem podatku o nieruchomości gdzie 
założono spadek  dochodów o 3,1% i podatku rolnego 8,2% co uzasadnione jest 
niższą stawką ceny skupu żyta przyjmowana do podatku rolnego. Na brak wzrostu 
we wpływach z podatków lokalnych ma wpływ utrzymanie większości wysokości 
stawek podatkowych na terenie gminy. Sytuacja taka ma spowodować ożywienie 
gospodarcze na trenie gminy oraz wskazywać na stabilność lokalnej polityki 
podatkowej . 

 
Prognozowana wysokość dochodów gminy przypada z niżej wymienionych 

tytułów: 
Kwota % wpływów 

ogółem 
Źródła dochodów własnych gminy: 
1.Wpływy z podatków i opłat : 4.679.222zł 20,68% 

     -podatek od nieruchomości 2.955.420zł 62,23% wpływów 
z podatków i opłat 

     -podatek rolny 982.121zł 20,68% wpływów 
z podatków i opłat 

     -podatek leśny 98.611zł  2,08%wpływów 
z podatków i opłat 

     -podatek od środków transportowych 262.000zł 5,52% wpływów 
z podatków i opłat 

     -podatki wnoszone przez US  170.200zł 3,58% wpływów 
z podatków i opłat 

    -pozostałe opłaty i odsetki 210.570zł 4,51% wpływów 
z podatków i opłat 

2.Udziały w podatkach bezpośrednich 2.292.906zł 10,13% 
3.Wpływy z majątku gminy 316.000zł 1,40% 

4.Wpływy z różnych dochodów i odsetek 100.060zł 0,46% 
5.Dochody z realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej (5%) 

1.500zł 0,01% 

Subwencje i dotacje : 
7.468.366zł 33,00% 6.Subwencja ogólna w tym: 

 -część oświatowa 
 -część wyrównawcza 
- część równoważąca 

4.913.939zł 
2.527.557zł 

26.870zł 

65,80% sub.ogólnej 
33,84% sub.ogólnej 
0,36% sub.ogólnej 

7.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej (zlecone) 

3.158.276zł 13,96% 

8.Dotacje celowe inne 9.000zł 0,04% 
9.Środki z innych źródeł 4.583.930zł 20,25% 

10.Dotacje z funduszy celowych 17.200zł 0,08% 
 

Należy  przypomnieć, że od 2004r. 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).  
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Szczegółowy, prognozowany dochód budżetu gminy w układzie dział, rozdział,  
paragraf zawiera Załącznik Nr 1.1 do uchwały budżetowej. 
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IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY 
 
 

Projekt wydatków budżetu gminy wskazuje na spadek o 2,4%, w stosunku  
do planu roku ubiegłego po skorygowaniu o dotacje celowe na zadania bieżące  
i inwestycyjne (w 2005r. 23.684.124zł) natomiast w stosunku do przewidywanego 
wykonania wzrost o 0,6% (przewidywane wykonanie 2005r. 22.979.534zł).  

 
W ogólnej wielkości wydatków roku 2006, na realizację zadań bieżących 

przypada 72,92% (do przewidywanego wykonania roku ubiegłego 16.277.936zł - 
wzrost o 3,59%) a na wydatki majątkowe 27,08% (do przewidywanego wykonania 
roku ubiegłego 6.701.598zł - wzrost o 7,31% ). 
 

W strukturze wydatków bieżących w wysokości 16.862.460zł na różnego 
rodzaju dotacje przypada 1.533.400zł a całości wydatków  rozkłada się na niżej 
wymienione dziedziny : 

 
  % wydatków 

bieżących 
kwota wydatków 

bieżących 

-rolnictwo 0,12              19 643    
-leśnictwo 0,15              25 000 
-transport i łączność 2,68 452 000 
-gospodarka mieszkaniowa 2,18            367 000    
-działalność usługowa 0,21              36 000    
-administracja publiczna 14,33         2 416 619    
-urzędy naczelne 0,01               1 791    
-obrona narodowa 0,00                  500    
-bezpieczeństwo publiczne  0,50              84 500    
-pobór podatków 0,34              57 150    
-różne rozliczenia 0,24              40 000    
- obsługa długu 1,11            187 000    
-oświata i wychowanie 44,63         7 526 357    
-ochrona zdrowia 0,83            140 000    
-pomoc społeczna 21,18         3 571 900    
 -edukacyjna opieka 0,64            108 000    
-gospodarka komunalna 3,61            609 000    
-kultura 5,85            986 341    
 -kultura fizyczna i sport 1,39            233 659    

 
 

 
W strukturze wydatków majątkowych z łącznej kwotę 6.261.000zł na realizację 

zadań inwestycyjnych przypada 93,66% a na zakupy inwestycyjne 2,99% a na 
pozostałe wydatki przypada 3,35%.  

Podział wydatków w układzie kierunkowym zawiera Załącznik nr 2 do 
uchwały budżetowej. 
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1. Wydatki bieżące  
 

Prognozowane wielkości w poszczególnych dziedzinach działania  
w szczegółowym układzie wykonawczym zawiera Załącznik Nr 2.1 do uchwały 
budżetowej, a w sposób uproszczony wg. działów klasyfikacji budżetowej   
z uwzględnieniem dotacji przedstawiono niżej: 
 
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo Udział w wydatkach 

bieżących 
0,12% 

Kwota wydatku 
 

19.643zł 
kwotę przeznacza się na 2% wpłaty z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. 

 
Dz.020 - Leśnictwo Udział w wydatkach 

bieżących 
0,15% 

Kwota wydatku 
 

25.000zł 
kwotę przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycince drzew lub 
ich usunięciu , które zagrażają bezpieczeństwu. 

 
Dz.600 – Transport i łączność Udział w wydatkach 

bieżących 
2,68% 

Kwota wydatku 
 

452.000zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na wydatki: 
Drogi publiczne gminne : 
- progi zwalniające  
Drogi wewnętrzne: 
- remont drogi w Spalicach 
- remont drogi w Boguszycach (wieś k. Sklepu) 
- remont drogi w Boguszycach (Damnik ) 
- remont drogi Poniatowice – Poniatowice  
- remont drogi Gręboszyce – k. boisko 
- remont drogi Dąbrowa (k.boiska) 
- remont drogi Nowa Ligota 
-utrzymanie i remont dróg. 
-nadzory nad drogami 
    
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Udział w wydatkach 

bieżących 
2,68% 

Kwota wydatku 
 

367.000zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 
- zakup słupów ogloszeniowych 
- remont budynku kom. w Boguszycach Osiedlu nr 119, 
- remont budynku kom. w Boguszycach Osiedlu GOK 
- remont w świetlicy wiejskiej w Boguszycach (wieś) 
- remont w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie 
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w Smardzowie, 
- bieżące remonty budynków komunalnych 
-zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, geodeci, wyceny rzeczoznawców, wypisy, wyrysy, 
mapy, opłaty za wpisy do KW, opracowania decyzji o warunkach zabudowy itp.), 
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Dz.710 - Działalność usługowa Udział w wydatkach 
bieżących 

0,21% 

Kwota wydatku 
 

36.000zł 
-kwotę przeznacza się na utrzymanie cmentarza komunalnego, opłaty za usługi 
pochówku oraz utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym. 

 
Dz.750 - Administracja publiczna Udział w wydatkach 

bieżących 
14,33% 

Kwota wydatku 
 

2.416.619zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 

wydatku % wyd. 

-realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 59.285zł 2,45% 
-obsługę świadczeń oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem 
Rady Gminy, 154.000zł 6,37% 

-obsługę wydatków na zadania realizowane przez Urząd Gminy, 2.177.330zł 90,10% 
-pozostałe wydatki (promocja i inne). 26.004zł 1,08% 

 
Dz.751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

Udział w wydatkach 
bieżących 

0,01% 

Kwota wydatku 
 

1.791zł 
-kwotę przeznacza się na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i 
aktualizacją stałego rejestru wyborców. 
 
Dz.752 - Obrona narodowa Udział w wydatkach 

bieżących 
0,00% 

Kwota wydatku 
 

500zł 
-kwotę przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu obronności. 
 
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Udział w wydatkach 
bieżących 

0,50% 

Kwota wydatku 
 

84.500zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 

wydatku % wyd. 

-darowizny dla jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne  
(zakup materiałów i wyposażenia dla komendy powiatowej ) 5.000zł 5,92% 

-dofinansowanie jednostek odpowiedzialnych za ochronę pożarową  
(porozumień pomiędzy jst), 5.000zł 5,92% 

-dofinansowanie jednostek odpowiedzialnych za ochronę pożarową  
(stowarzyszenia – OSP), 70.000zł 82,84% 

-obrona cywilna (dotacja z budżetu państwa 700zł). 3.000zł 3,55% 
-pozostała działalność 1.500zł 1,77% 
 
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

Udział w wydatkach 
bieżących 

 
0,34% 

Kwota wydatku 
 

57.150zł 

-wymienioną kwotę przeznacza się na obsługę poboru podatków, opłat i innych 
należności budżetowych (inkaso, druki, egzekucja administracyjna itp.) 
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Dz.757 - Obsługa długu publicznego Udział w wydatkach 
bieżących 

0,54% 

Kwota wydatku 
 

187.000zł 
-wymieniona kwota stanowi koszt odsetek od kredytów długoterminowych 
zaciągniętych oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich 
 
Dz.758 - Różne rozliczenia Udział w wydatkach 

bieżących 
0,24% 

Kwota  
 

40.000zł 
-kwota na zabezpieczenie zadań nie przewidzianych w projekcie budżetu stanowiąca   
0,17% wydatków ogółem. 
 
Dz.801 - Oświata i wychowanie Udział w wydatkach 

bieżących 
44,63% 

Kwota wydatku 
 

7.526.357zł 
Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 913 939     
  
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 

Kwota 
wydatku % wyd. 

-szkoły podstawowe 4.487.991zł 59,63% 
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 314.891zł 4,18% 
-przedszkola 60.00zł 0,80% 
-gimnazja 1.963.900zł 26,09% 
-dowożenie uczniów do szkół 666.613zł 8,86% 
-dokształcanie nauczycieli, 32.962zł 0,44% 
Wydatki w układzie jednostek realizujących plan kształtują się j.n : 
   -SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy 753.427zl 10,01% 
   -SP Ligota Mała, 1.018.358zł 13,53% 
   -SP Ligota Polska 1.092.809zł 14,52% 
   -SP Smolna, 674.163zł 8,96% 
   -SP Sokołowice, 955.618zł 12,70% 
   -SP Wszechświęte, 672.178zł 8,93% 
   -Gimnazjum Gminy Olesnica 2.142. 804zł 28,47% 
   -Urząd Gminy Oleśnica 217.000zł 2,88% 
 
Dz.851 - Ochrona zdrowia Udział w wydatkach 

bieżących 
0,83% 

Kwota wydatku 
 

140.000zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 

wydatku % wyd. 

-dotacja dla szpitala (dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów 
bieżących), 10.000zł 7,14% 

-dotacja na lecznictwo ambulatoryjne na podstawie porozumienia pomiędzy 
jst, 20.000zł 14,29% 

-realizacja programu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 85.000zł 60,71% 

-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecona 
fundacjom. 25.000zł 17,86% 

 
 
Dz.852 – Pomoc społeczna Udział w wydatkach 

bieżących 
21,18% 

Kwota wydatku 
 

3.571.900zł 
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Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wynosi 
3.096.000zł co stanowi 86,68% kwoty łącznej wydatku. 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 

Kwota 
wydatku % wyd. 

-składki na ubezpieczenia zdrowotne ( w tym dotacja 16.000), 16.000zł 0,45% 
-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe  
z ubezpieczenia społecznego (dotacja 2.696.000zł) 2.696.000 75,48% 

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
(w tym dotacja 213.00zł)        , 278.000zł 7,78% 

-dodatki mieszkaniowe (zadanie własne), 200.000zł 5,60% 
-ośrodek pomocy społecznej (w tym 135.000zł dotacja na utrzymanie), 270.000zł 7,56% 
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 4.900zł 0,14% 
-pozostałe świadczenia społeczne (w tym dotacje 36.000 ). 107.000zł 3,00% 
 
Dz.900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Udział w wydatkach 
bieżących 

3,61% 

Kwota wydatku 
 

609.000zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 

wydatku % wyd. 

-gospodarka ściekowa i ochrona wód, 250.000zł 41,05% 
-oczyszczanie wsi 9.000zł 1,48% 
-ochrona gleby i wód podziemnych ( likwidacja dzikich wysypisk) 5.000zł 0,82% 
-schroniska dla zwierząt (zakup materiałów i karmy), 10.000zł 1,64% 
-oświetlenie ulic, placów i dróg. 305.000zł 50,08% 
-pozostała działalność ( dokumentacje dot. gospodarki kom. niezbędne  
w celu pozyskania środków strukturalnych) 30.000zł 4,93% 

 
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Udział w wydatkach 
bieżących 

5,85% 

Kwota wydatku 
 

986.341zł 

Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 
wydatku % wyd. 

Utrzymanie samorządowej Instytucji Kultury. 
w tym na działalność : 
-ośrodka kultury – 909.632zł 
-biblioteki – 51.709zł 

961.341zł 97,46% 

- dotacje na ochronę i konserwację zabytków sakralnych 25.000zł 2,54% 
 
Dz.926 - Kultura fizyczna i sport  Udział w wydatkach 

bieżących 
1,39% 

Kwota wydatku 
 

233.659zł 

Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota 
wydatku 

% 
wyd. 

Utrzymanie samorządowej Instytucji Kultury w tym na działalność w zakresie 
sportu i rekreacji. 233.659zł 100% 

 
Udzielone dotacje , które podlegają szczegółowym zasadom rozliczania,  

a obejmujące dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej zawiera Załącznik 
Nr 5 do uchwały budżetowej. 

 
Szczegółowe rozdysponowanie dotacji celowej na zadania z zakresu 

administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej. 
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2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
 

Prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i na zakupy 
inwestycyjne wyniosą  6.051.000zł co stanowi 26,17% wydatków budżetu gminy 
ogółem. 

 
W strukturze kierunków działalności inwestycyjnej prognozowane wydatki 

przypadają na rozdziały : 
 
60016 Drogi publiczne gminne 430.000 
60017 Drogi publiczne wewnętrzne 1.133.000 
80101 Szkoły podstawowe 1.000.000 
80110 Gimnazja 30.000 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.450.000 
90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 250.000 
92601 Obiekty sportowe 81.000 
 Razem 5.864.000 
 
 

Łączna wartości prognozowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi 
187.000zł co stanowi 0,81% wydatków budżetu gminy. Prognozowane kwoty 
przypadają odpowiednio na rozdziały : 
 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55.000 
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000 
75414 Obrona cywilna 9.000 
85131 Lecznictwo stomatologiczne 60.000 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000 
 Razem 187.000 
 

Zakres zadań oraz wielkość na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ujęciu 
klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej. 
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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 wynosi 492.000zł . 

 
Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach w 2006 roku będą przychody w wysokości 3.311.776 zł pochodzące z : 
- wyemitowanych obligacji w wysokości 1.250.000 zł, 
- kredytów i pożyczek w wysokości 2.061.776 zł. 

 
Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 

przeznacza się dochody budżetowe w wysokości 2.819.776 zł. 
 

Zaciągane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne w latach 
poprzednich stanowiły źródło finansowania deficytu. Zadłużenie z tego tytułu  
w łącznej kwocie na koniec roku 2005 wyniesie  5.906.520zł.  

 
Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne określa Załącznik Nr 4.1,  

a przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, 
określa Załącznik Nr 4. 
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VI. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH  

 
 
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Prognozowaną wysokość przychodów ustalonych ustawowo, zatwierdza się  
na kwotę 110.000zł. Głównym źródłem przychodów będą opłaty przekazywane przez 
Urząd Marszałkowski. Projekt planu przychodów i wydatków funduszu określa 
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej 
 
 
2. Dochody własne jednostek budżetowych 
 

Z dniem 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004r.  
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 
273, poz. 2703). Wymieniona ustawa wprowadziła istotne zmiany dotyczące 
finansów  j.s.t. . Zmiany dotyczą w szczególności możliwości tworzenia dochodów 
własnych jednostek budżetowych, likwidację środków specjalnych oraz zmiany  
w ograniczeniach deficytu wynikających z procedur ostrożnościowych. 
 

Zgodnie z nowym art.18a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą 
gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ 
stanowiący j.s.t.  , dochody te zostały 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. 

W związku z nowym brzmieniem art. 124 ust.1 pkt 5 ustawy o finansach 
publicznych, przedstawiony projekt uchwały budżetowej zawiera między innymi plan 
dochodów własnych jednostek budżetowych określony Załącznikiem Nr 9. 
 


