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Projekt uchwały 
 

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

 
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.165 ust.2, art.182, 
art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz.2104) 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 gminy na kwotę 24.758.833,00 zł z tego: 

1) dochody własne w wysokości 13.307.563,00 zł;  
2) subwencję ogólną w wysokości 6.633.882,00 zł; 
3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.817.388,00zł. 

2. Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1, a według 
szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1 
 
§ 2.1.Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 26.768.833,00 zł z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości 18.686.333,00 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 
7.425.434,00 zł, 

b) dotacje z budżetu w wysokości 1.819.293,00 zł, 
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 130.931,00 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.082.500,00 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  2.010.000,00 zł. 
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających  
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.010.000,00 zł. 

 
§ 4.Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz 
spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4. 
 
§ 5. Tworzy się ogólną rezerwę w wysokości  80.000,00 zł. 
 
§ 6.Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 
1.819.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 z tego: 

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.690.750,00 zł, w tym:  
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.570.750,00 zł, 
b) dla innych podmiotów w wysokości 120.000,00 zł; 

2) dotacje celowe w wysokości w wysokości 128.543,00 zł, w tym : 
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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 
63.000,00 zł,  

b) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 
wysokości 31.200,00 zł, 

c) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.343,00zł 

 
§ 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.Określa się: 

1) wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość 
nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7; 

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.1. 

 
§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na kwotę 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 
130.000,00 zł. 
 
§ 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, zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego  
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 
1.000.000,00 zł. 
 
§ 13.Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania zobowiązań : 
a) na finansowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi, 

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 przeniesień wydatków 
między działami; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy; 
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4) 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 2007 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. (w przypadku uchwalenia 
budżetu do 31 grudnia 2006 r.) 
 
§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. (w przypadku uchwalenia budżetu po 1 stycznia 2007 r.) 

  



5 

Objaśnienia 
do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 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. Opracowując projekt 
budżetu zwrócono szczególną uwagę na nowe normy prawne określające zadania 
oraz źródła dochodów gminy. 

 
Konstruując stronę dochodową budżetu gminy uwzględnione zostaną uchwały 

rady gminy o wielkościach stawek jednostkowych dla podatków i opłat lokalnych  
w wysokościach nie zmienionych w tym podatku od nieruchomości od roku 2003. 
Wielkości subwencji ogólnej, udziały gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe przyjęte zostały 
w wysokościach z otrzymanych informacji. Dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej ujęte zostały w projekcie budżetu w wielkościach otrzymanych 
wskaźników. 
     

Wpływy z majątku gminy ustalone zostały na podstawie planowanych 
przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy. Bardzo ważną rolę 
przy projektowaniu budżetu gmina na rok 2007 spełniła analiza przewidywanego 
wykonania budżetu na 2006 rok.. 
 

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi 
wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2006r takie jak prognozowany 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 101,9% 
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 2007 
przyjęto :  

- stawki podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2006, z 
uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 
1 stycznia roku 2007, 

- przewidywany stan zatrudnienia w roku 2007 z uwzględnieniem 
podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2007r, nie wyższych niż 
3,0% w stosunku do roku 2006, 

- wielkość środków na zadania realizowanych 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 wyższych wydatków 
niż dochody, ustalając budżet na 2007rok z deficytem w wysokości 2.010.000,00zł.  

 
W roku przyszłym dochody budżetu będą wyższe o 1,5% a wydatki o 7,6% w 

stosunku do planu na 2006 rok. Warto zaznaczyć, że dochody wzrastają 
odpowiednio o 9,4% a wydatki o 15,8% w stosunku do analogicznego projektu 
budżetu gminy na rok 2006  stanowiącego załącznik do zarządzenia 296/IV/05 Wójta 
Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2005r.  
 
 

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   : 
 
 w zł, gr 
- wpływy z podatków i opłat 5 895 979,00 
- subwencja ogólna   6 633 882,00 

w tym część wyrównawcza 1 811 406,00  
w tym część oświatowa 4 822 476,00  

  

w tym część równoważąca 0,00  
- dotacje celowe na zadania zlecone 4 060 645,00 
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 856 182,00 
- wpływy z majątku gminy 272 159,00 
- dotacje celowe  756 743,00    
-środki inne 4 166 974,00    
- wpływy różne 114 769,00 
- pozostałe dochody tj. 5% z dochodów należnych budżetowi państwa a 
realizowanych przez gminę.           1 500,00  

 
 
Poniżej przedstawiono porównanie udziału poszczególnych dochodów  
 Kwota  

w zł,gr  
% dochodów 

ogółem w 
2007 

% dochodów 
ogółem w 

2006 
(projekt)  

- wpływy z podatków i opłat 5 895 979,00 23,81 20,68 
- subwencja ogólna 6 633 882,00 26,79 33,00 
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 2 856 182,00 11,54 10,13 

- wpływy z majątku gminy 272 159,00 1,10 1,40 
- dotacje celowe  4 817 388,00    19,46 14,07 
- środki inne 4 166 974,00    16,83 20,25 
- wpływy różne 114 769,00 0,46 0,46 
- pozostałe dochody tj. 5% z dochodów należnych 
budżetowi państwa a realizowanych przez gminę. 1.500,00 0,01 0,01 
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2. Na prognozowane wielkości wydatków budżetu gminy wpływ mają : 
 
 Kwota 

w zł,gr  
% wydatków 

ogółem w 
2007 

% wydatków 
ogółem w 

2006 (projekt)  

- wydatki bieżące w tym : 18 686 333,00 69,81 72,92  
-wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzeń z tego: 

7 425 434,00 
 

39,74 42,65  
wyd. bieżących 

 - wynagrodzenia 6 176 052,00 83,17 
wynagrodzeń 

82,88 
wynagrodzeń  

 

- pochodne od wynagrodzeń 1 249 382,00 16,83 
wynagrodzeń 

17,12 
wynagrodzeń 

- wydatki majątkowe 8 082 500,00 30,19 27,08 
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III. DOCHODY BUDŻETU GMINY  
 
 

Zgodnie z nowymi rozwiązania nowej ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (ustawa z 13 listopada 2003r.), dzięki którym wysokość 
udziałów we wpływach z podatków bezpośrednich wzrosły : 
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku 

zamieszkałych na obszarze gminy wzrosły o 8,62% w stosunku do roku 2003  
(z 27,6% do 36,22%. w roku 2007), 

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku , 
posiadających siedzibę na obszarze gminy wzrosły o 1,71% w stosunku do roku 
2003 (5,0% w 2003, 6,71% w roku 2007), 

oraz 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacja 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2007 w zakresie udziałów  
w podatkach PIT są już od dwóch lat obowiązywania nowej wysokości udziałów  
wyższe niż w roku 2003 a i na rok 2007 prognozowane dochody z tego tytułu 
zgodnie z informacją otrzymaną od Minister Finansów (pismo ST3-4820-25/2006 z 
dnia 11 października 2006) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22% i ustalona została na 
kwotę 2.836.182,00zł (w roku 2006 podobna informacja zakładała udział gminy we 
wspomnianym podatku na wysokość 2.272.906,00 zł).  
 

W łącznej strukturze dochodów według źródeł ich pozyskania ujętej  
w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w porównaniu do planu roku 2006 , duży 
wzrost odnotowuje się w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa (PIT i CIT) bo aż o 23,2%, w dotacjach na realizacje zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej o 18,8% oraz w podatkach i opłatach lokalnych  
o 25,4%. 

Natomiast według prognozy dochodów na rok 2007  przewiduje się spadek  
o 8,6% w subwencji ogólnej i o 62,0% wpływy z majątku gminy co jest bardzo 
dobrym objawem gdyż nie zmniejsza to wartości aktywów.  

 
Pomimo tych różnych zmian w strukturze dochodów plan przewiduje wzrost  

o 1,5% 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 i refundację poniesionych kosztów. 

 
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 
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powiadomi wszystkie j.s.t. w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 
2007r. 

 
Łączne wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego i innych 

podatków i opłat lokalnych, w stosunku do planu na rok 2006 wykazują wzrost 
dochodów i zostały zaplanowane w przypadku podatku od nieruchomości , opłaty 
targowej i administracyjnej wg stawek z roku 2003 i 2004 nie zmienionych na rok 
2007 . W przypadku podatku rolnego i leśnego podstawą planowania były stawki 
jednostkowe ogłoszone  komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 2006-10-20 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. 
(MP Nr 74, poz.746) oraz z dnia 2006-10-17 w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M .P. Nr 74, poz.745).Stawki te 
odpowiednio wzrosły z 131,35zł za 1m3 do 133,70zł i 27,80zł za1q do 35,52zł.  

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. 

 
 
Prognozowana wysokość dochodów gminy przypada z niżej wymienionych 

tytułów: 
 
Źródła dochodów gminy: kwota w zł,gr 
1.Wpływy z podatków i opłat : 5 895 979,00 
     -podatek od nieruchomości 3 774 668,00 
     -podatek rolny 1 255 939,00 
     -podatek leśny 102 872,00 
     -podatek od środków transportowych 303 000,00 
     -podatki wnoszone przez US  114 769,00 
    -pozostałe opłaty i odsetki 344 731,00 
2.Udziały w podatkach bezpośrednich 2 856 182,00 
3.Wpływy z majątku gminy 272 159,00 
4.Wpływy z różnych dochodów  114 769,00 
5.Dochody z realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej (5%) 

1 500 

6.Subwencja ogólna w tym: 
  

6 633 882,00 

-część oświatowa  
-część wyrównawcza 
-część równoważąca 

4 822 476,00 
1 811 406,00 

0,00 
7.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej (zlecone)  

4 060 645,00 

8.Wpływy różne 114 769,00 
9.Środki z innych źródeł 4 166 974,00    
10.Rekompensaty utraconych dochodów 17.200zł 

 
Należy  przypomnieć, że od 2005r. zgodnie z nową ustawą po finansach 

publicznych zasadniczym sposobem finansowania gminy są dochody własne, zaś 
subwencje i dotacje celowe będą spełniały jedynie funkcje uzupełniające. 
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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).  

 
Szczegółowe prognozowane dochody 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 wzrost wydatków o7,6%, w 
stosunku do planu roku ubiegłego po skorygowaniu o dotacje celowe na zadania 
bieżące i inwestycyjne (w 2006r. 24.873.789,00zł) natomiast w stosunku do 
przewidywanego wykonania wzrost o 16,7% (przewidywane wykonanie 2006r. 
22.935.725,00zł).  

 
W ogólnej wielkości wydatków roku 2007, na realizację zadań bieżących 

przypada 69,81% a na wydatki majątkowe 30,19%. 
 

W strukturze wydatków bieżących stanowiących kwotę 18.686.333,00 zł w tym 
1.819.293,00 zł na różnego rodzaju dotacje, ciężar nakładów przypada na niżej 
wymienione dziedziny : 

 
 Wyszczególnienie kwota wydatków

bieżących
w zł,gr

% wydatków 
bieżących 

-rolnictwo 55 120,00    0,29 
-leśnictwo 20 000,00 0,11 
-transport i łączność 547 582,00 2,93 
-gospodarka mieszkaniowa 354 500,00 1,90 
-działalność usługowa 23 000,00 0,12 
-administracja publiczna 2 775 566,00 14,85 
-urzędy naczelne 1 776,00 0,01 
-obrona narodowa 750,00 0,00 
-bezpieczeństwo publiczne  139 500,00 0,75 
-pobór podatków 58 000,00 0,31 
-różne rozliczenia 83 000,00 0,44 
- obsługa długu 130 931,00 0,70 
-oświata i wychowanie 7 321 658,00 39,18 
-ochrona zdrowia 173 000,00 0,93 
-pomoc społeczna 4 792 300,00 25,65 
 -edukacyjna opieka 144 900,00 0,78 
-gospodarka komunalna 604 000,00 3,23 
-kultura 1 200 850,00 6,43 
 -kultura fizyczna i sport 259 900,00 1,39 
Razem 18 686 333,00 100 

 
 

W strukturze wydatków majątkowych z łącznej kwotę 8.082.500,00zł na 
realizację zadań inwestycyjnych przypada 97,31% a na zakupy inwestycyjne 2,69%. 
Podział wydatków w układzie kierunkowym zawiera załącznik nr 2 do uchwały 
budżetowej. 
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1. Wydatki bieżące  
 

Limity wydatków  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 i 
kwot na obsługę długu przedstawiono poniżej: 
 
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo Udział w wydatkach 

bieżących w % 
0,29 

Kwota wydatku 
 

55 120,00zł 
kwotę w wysokości 25.120,00zł przeznacza się na 2% wpłaty z wpływów podatku rolnego na 
rzecz Izby Rolniczej a kwotę 30.000,00zł przeznacza się na zakup usług remontowych – 
remonty sieci wodociągowych i SUW . 

 
Dz.020 - Leśnictwo Udział w wydatkach 

bieżących w % 
0,11 

Kwota wydatku 
 

20 000,00zł 
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 w % 
2,93 

Kwota wydatku 
 

547 582,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na zadania : 
Drogi publiczne gminne : 
- montaż progów zwalniających  
Drogi wewnętrzne: 
- remont drogi wew. Poniatowicach  
- remont drogi w Boguszycach (w kierunku biblioteki) 
- utrzymanie i remont dróg 
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (różne opłaty i składki) 
    
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Udział w wydatkach 

bieżących w % 
1,90% 

Kwota wydatku 
 

354 500,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 
- zakup energii 
- przebudowę instalacji c.o. w GOK w Poniatowicach 
- remont świetlicy w Krzeczynie 
- inne remonty bieżące budynków komunalnych 
- opracowania decyzji o wrunkach zabudowy 
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, geodeci, wyceny rzeczoznawców, 
wypisy, wyrysy, mapy, opłaty za wpisy do KW) 
 
Dz.710 - Działalność usługowa Udział w wydatkach 

bieżących w % 
0,12% 

Kwota wydatku 
 

23 000,000zł 
kwotę przeznacza się na utrzymanie cmentarza komunalnego, opłaty za usługi 
pochówku oraz urządzanie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym. 
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Dz.750 - Administracja publiczna Udział w wydatkach 
bieżących w % 

14,85% 

Kwota wydatku 
 

2. 2 775 566,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota wydatku 
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 59 419,00zł 
- obsługę świadczeń oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem 
Rady Gminy,  193 500,00zł 

- obsługę wydatków na zadania realizowane przez Urząd Gminy, 2 519 647,00zł 
- pozostałe wydatki  3 000,00zł 

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

Udział w wydatkach 
bieżących w % 

0,01% 

Kwota wydatku 
 

1 776,00zł 

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 
 

750,00zł 
kwotę przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu obronności. 
 
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

Udział w wydatkach 
bieżących w % 

0,75% 

Kwota wydatku 
 

139 500,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota wydatku 
- darowizny dla jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne  
(zakup materiałów i wyposażenia dla komendy powiatowej ) 10 000,00zł 

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek odpowiedzialnych za 
ochronę pożarową (umowa pomiędzy jst), 5.000,00zł 

- dotacja podmiotowa dla jednostek odpowiedzialnych za ochronę pożarową  
(stowarzyszenia – OSP), 120 000,00zł 

- obrona cywilna (dotacja z budżetu państwa 700zł). 3 000,00zł 
- pozostała działalność 1 500,00zł 
 
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 w % 

 
0,31% 

Kwota wydatku 
 

58 000,00zł 

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

bieżących 
070% 

Kwota wydatku 
 

130 931,00zł 
wymieniona kwota stanowi koszt odsetek od kredytów długoterminowych 
zaciągniętych oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w 2005 roku serii A-D 
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Dz.758 - Różne rozliczenia Udział w wydatkach 

bieżących 
0,44% 

Kwota wydatku 
 

83 000,00zł 
80.000,00zł to kwota na zabezpieczenie zadań nie przewidzianych w projekcie 
budżetu stanowi ona 0,30% wydatków ogółem, pozostała kwota w wysokości 
3.000,00zł stanowi planowany wydatek na wypłatę świadczenia pieniężnego 
rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy 
odbywającym ćwiczenia wojskowe. 
 
Dz.801 - Oświata i wychowanie Udział w wydatkach 

bieżących 
39,18% 

Kwota wydatku 
 

7 321 658,00zł 
Subwencja ogólna wynosi 6 633 882,00 
  w tym część wyrównawcza 1 811 406,00  
 w tym część oświatowa 4 822 476,00  
  
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 

Kwota 
wydatku  

w zł,gr 

% wyd. 
działu 

- szkoły podstawowe 4 521 167,00 61,75 
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 285 897,00 3,90 
- przedszkola 34 343,00 0,47 
- gimnazja 1 758 570,00 24,02 
- dowożenie uczniów do szkół 690 277,00 9,43 
- dokształcanie nauczycieli, 31 064,00 0,42 
- pozostała działalność (bsługa komisji awansu zawadowego), 340,00 0,00 
Wydatki w układzie jednostek realizujących plan kształtuje się j.n : 
   -SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy 721 968,00 9,86 
   -SP Ligota Mała, 1 042 778,00 14,24 
   -SP Ligota Polska 1 025 464,00  14,01 
   -SP Smolna, 707 200,00 9,66 
   -SP Sokołowice, 944 412,00 12,90 
   -SP Wszechświęte, 685 525,00  9,36 
   -Gimnazjum Gminy Olesnica 2 091228,00 28,56 
   -Urząd Gminy Oleśnica 103 083,00 1,41 
 
Dz.851 - Ochrona zdrowia Udział w wydatkach 

bieżących 
0,93% 

Kwota wydatku 
 

173 000,00zł 

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

- dotacje celowa na pomoc finansową dla szpitala (dofinansowanie zakupu 
wyposażenia i remontów bieżących), 10 000,00zł 

- dotacje celowa na pomoc finansową dla SPZOZ na lecznictwo 
ambulatoryjne na podstawie porozumienia pomiędzy jst, 15 000,00zł 

- realizację programu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 113 000,00zł 

- dotacje celowa na realizację zadań z zakresu ochrony, których realizacja 
może być zlecona  podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ( fundacje) 

35 000,00zł 
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Dz.852 – Pomoc społeczna Udział w wydatkach 

bieżących 
25,65% 

Kwota wydatku 
 

4 792 300,00zł 
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wynosi 
3.998.000,00 co stanowi 83,43% kwoty łącznej wydatku działu. 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : 

Kwota wydatku 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne ( w tym dotacja 16.000), 16 000,00zł 
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe  
z ubezpieczenia społecznego (dotacja 3.855.000,00zł) 3 855 000,00zł 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
(dotacja 127.000,00zł) 255 000,00zł 

- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne), 150 000,00zł 
- ośrodek pomocy społecznej (w tym 135.000zł dotacja na zadania włąsne), 364 300,00zł 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 5 000,00zł 
- pozostałe świadczenia społeczne (w tym dotacje 34.000,00 na zadania 
włąsne). 113 000,00zł 

- domy pomocy społecznej (zakup usług od innych jst) 34 000,00zł 
 
Dz.854 -  Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

Udział w wydatkach 
bieżących 

0,78% 

Kwota wydatku 
 

144 900,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na pomoc finansową dla powiatu w 
wysokości 1.200,00zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , 5.700,00zł na 
stypendia dla ucznia za osiągnięcia w roku szkolnym przyznawane zgodnie z 
uchwałą Nr XIII/98/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Kwotę 23.000,00zł przeznacza się 
na organizację zielonych szkół. Pozostała kwota w wysokości 115.000,00zł to 
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na kolonie i obozy oraz inne 
 formy wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. 
 
 
Dz.900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Udział w wydatkach 
bieżących 

3,23% 

Kwota wydatku 
 

604 000,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na : Kwota wydatku 
-gospodarka ściekowa i ochrona wód, ( kwotę 50tys zł przeznacza się 
dopłaty do ścieków a kwotę 1tys zł przeznacza się na różne opłaty i składki ) 51 000,00zł 

-oczyszczanie wsi z przeznaczeniem na segregacje odpadów 25tys.zł, 
zamiatanie gminy 26tys.zł, porządkowanie placów i innych miejsc 26tys.zł, 
zakup materiałów jak worki, rekawice, sprzęt 25tys.zł 

102 000,00zł 

-schroniska dla zwierząt (zakup usług polegających na wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt i eutanazji zwierząt), 6 000,00zł 

-oświetlenie ulic, placów i dróg. 445 000,00zł 
 
 
Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Udział w wydatkach 
bieżących 

6,43% 

Kwota wydatku 
 

1 200 850,00zł 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada na utrzymanie samorządowej instytucji 
kultury w tym na działalność ośrodka kultury – 1.137.470,00zł a na bibliotekę – 
63.380,00zł (dotacja podmiotowa) 
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Dz.926 - Kultura fizyczna i sport  Udział w wydatkach 
bieżących 

1,39% 

Kwota wydatku 
 

259 900,00 
Udział w łącznej kwocie wydatku przypada w wysokości 254.900,00zł na utrzymanie 
samorządowej instytucji kultury w zakresie działalności sportowej. Pozostałą kwotę  
w wysokości 5.000,00zł przeznacza się na nagrody, których tryb i wysokość reguluje 
uchwala nr XXXVII/285/06  Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 kwietnia 2006 r. w 
sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i 
działaczy oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. 
 

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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2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 
Prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i na zakupy 

inwestycyjne wyniosą w roku 2007 8.082.500,00zł co stanowi 30,19% wydatków 
budżetu gminy ogółem ( w projekcie uchwały budżetowej na rok 2006 była to kwota 
6.051.000,00zł co stanowiło 26,17% wydatków budżetu gminy ogółem). 

 
W strukturze kierunków działalności inwestycyjnej prognozowane wydatki 

przypadają na : 
 

Rozdział Wyszczególnienie w zł,gr 
01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 690 000,00 
60016 Drogi publiczne gminne 610 000,00 
60017 Drogi publiczne wewnętrzne 1 085 000,00 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 595 000,00 
80110 Gimnazja 620 000,00 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 000,00 
90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 1 250 000,00 
 Razem 7 865 000,00 
 
 

Łączna wartości prognozowanych wydatków, na zakupy inwestycyjne wynosi 
217.500,00zł co stanowi 0,81% wydatków budżetu gminy ( w projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2006 była to kwota 187.000,00zł co stanowiło 0,81%).  
 

Prognozowane kwoty przypadają odpowiednio na:  
 

Rozdział Wyszczególnienie w zł,gr 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 000,00 
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 500,00 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 000,00 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000,00 
90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 30 000,00 
 Razem 217 500,00 
 

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi określa załącznik nr 7.1 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 wyniesie 2.010.000,00zł . 

 
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy oraz sfinansowania przypadających 

w roku 2007 spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych będą przychody 
pochodzące  z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 
2.160.000,00 zł. 

 
Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz 

spłatą zobowiązań określa załącznik nr 4. 
 

Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje komunalne w latach poprzednich 
stanowiły źródło finansowania deficytu. Przewidywane zadłużenie z tego tytułu w 
łącznej kwocie na koniec roku 2006 wyniesie 2.940.293,00zł. 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 2007 rat kredytów  

i pożyczek w wysokości 150.000,00zł, będą wolne środki stanowiące nadwyżkę 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a wynikające z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

VI. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH  

 
 
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Prognozowaną wysokość przychodów ustalonych na bzie przewidywanego 
wykonania roku 2006, przedstawia się do zatwierdza na kwotę 120.000,00zł. 
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 bankowy zakłada wydatki na łączna kwotę 121.00,00zł . 
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.  

 
Zgodnie z treścią cyt. 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. 

 
 
 
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.  

Szkoły zgodnie z cytowana wcześniej uchwałą gromadzą na rachunku 
dochodów własnych dochody uzyskane: 

1) z świadczonych usług w zakresie prowadzonej działalności, 
2) z organizowanych imprez kulturalnych, sportowych i olimpiad, 
3) z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odrębnych 

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. 

 
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. Podstawą 
konstrukcji wspomnianego planu były materiały planistyczne przedstawione przez 
jednostki organizacyjne . 
 


