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1. Informacje ogólne 
 

1.1. Regulacje prawne 

 

        Tryb prac na budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

 

         Procedowanie nad budżetem Gminy Biała, w ramach przepisów określonych ustawą         

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr XXXIII/382/2010 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. 

 

      Zgodnie z zapisami w/w uchwały Burmistrz Białej w terminie do 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej           

w Białej projekt budżetu oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 

 

       Budżet gminy Biała na 2015 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności 

ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawę z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 

       Podstawę opracowania budżetu gminy Biała na 2015 r. stanowi Wieloletnia Prognoza 

Finansowa gminy Biała na lata 2015-2028 w części dotyczącej 2015 r.  

 

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie                            

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących          

ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053). 

 

1.2. Założenia ogólne 

 

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Biała został opracowany w oparciu o: 

 prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach 

rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa             

na lata 2014-2017 (kwiecień 2014 r.), w założeniach do projektu budżetu państwa           

na 2015 r., 

 kryteria kierunkowe polityki budżetowej przyjęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Biała na lata 2014-2028, 

 bieżący monitoring i analiza sytuacji gminy Biała na podstawie danych o realizacji 

budżetu, 

 informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału          

w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów 

(pismo nr ST3/4820/16/2014). 

 

Zakłada się, iż możliwości budżetowe gminy Biała w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostaną 

mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane 

to jest z utrzymaniem osłabienia dynamiki budżetowych dochodów własnych. Obniżenie 

tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów z podatku rolnego. Podobna 
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sytuacja dotyczy też dochodów z mienia, gdzie występuje bariera popytu. Bardzo duże 

znaczenie dla stanu finansów gminy jest spadek subwencji wyrównawczej odnotowany drugi 

rok z rzędu. W stosunku do roku 2014 spadek wynosi 50.699 zł. Spadek ten wynika                     

ze zmniejszenia kwoty podstawowej części wyrównawczej, która wyliczona jest na podstawie 

podstawowych dochodów podatkowych gminy Biała za 2013 r. w stosunku do dochodów 

podatkowych wszystkich gmin za 2013 r. Rok do roku (2013 r. do 2012 r.) podstawowe 

dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju wzrosły o 5, 5%, natomiast podstawowe 

dochody podatkowe gminy Biała o 7,9%.  

Ogólne ramy działania gminy w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz 

finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągnięcia zostały przedstawione w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej gminy Biała na lata 2015-2028. 

Podkreślenia wymaga, iż od 2014 r. sektor samorządowy w Polsce poddany jest nowemu 

rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego             

z obsługą zadłużenia, uzależniając dozwolony poziom tych obciążeń do indywidualnej 

sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 

sierpnia 2009 stanowi, że „Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego 

realizacja spowoduje….”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych            

z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami                           

a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych 

o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech 

ostatnich lat poprzedzających dany rok budżetowy, jako średnia arytmetyczna z trzech lat. 

Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia 

środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające 

wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.  

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków 

bieżących jst jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, według, którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe od niż dochody bieżące 

powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części 

finansującej deficyt budżetu. Oznacza to konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu 

wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów 

budżetowych. 

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej uwarunkowania zewnętrzne, determinujące dochody 

bieżące oraz mając na uwadze konieczność spełnienia ustawowych reguł dyscyplinujących 

finanse sektora samorządowego i jednocześnie potrzebę zapewnienia warunków dla realizacji 

wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Biała, w 2015 r. kontynuowane będą działania 

stabilizujące i wzmacniające finanse gminy Biała polegające m.in. na efektywności 

dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, a w szczególności:  

 realizacji dochodów z opłat,  

 realizacji dochodów z podatków lokalnych dostosowując ich wielkości od sytuacji 

finansowej danego roku budżetowego, 

 niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących przekroczenie wskaźnika 40% 

długu w relacji do dochodów, 

 weryfikacja skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi gminy, 

 intensyfikowanie pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku, 

 maksymalizacja absorpcji środków europejskich i z innych źródeł. 
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W zakresie dotyczącym relacji zadłużenia gminy do dochodów gminy przewiduje się wzrost 

wskaźnika zadłużenia do poziomu 27,5% (po wyłączeniu pożyczki zaciągniętej na zadania 

współfinansowane przy udziale środków europejskich). 

Budżet gminy Biała na 2015 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi 

dla tego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała na lata 2015-2028. 

 

2.   Wskaźniki makroekonomiczne 

 
TAB.1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2013-2017 

Wskaźnik 

Jed- 

-nos- 

-tka 

2013 

2014 2015 2016 2017 

PW
* 

Prognoza Prognoza Prognoza 

Dynamika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych – 

dynamika średnioroczna 

% 100,9 100,1 101,2 102,3 102,1 

Dynamika realna Produktu 

Krajowego Brutto 
% 101,6 103,3 103,4 103,7 103,9 

* PW przewidywane wykonania 

    Przy opracowaniu budżetu gminy Biała na 2015 r. posłużono się wskaźnikami 

makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych w Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa. 

 

3.   Główne pozycje budżetowe 

 
TAB.2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2014 rok 2015 rok Dynamika 2015/2014 

Plan 

Przewidywane 

wykonanie 

(PW) 

Plan 2014=Plan 2014=PW 

w zł w zł w zł w % w % 

A. DOCHODY OGÓŁEM 31 185 993    31 829 433    30 681 673    98,4 96,4 

A.1 Dochody bieżące 30 755 177    31 438 830    30 130 737    98,0 95,8 

A.2 Dochody majątkowe 430 816    390 603    550 936    127,9 141,0 

B. WYDATKI OGÓŁEM 34 139 425    32 854 465    33 602 546    98,4 102,3 

B.1 Wydatki bieżące 29 726 876    29 231 289    29 811 934    100,3 102,0 

B.2 Wydatki majątkowe 4 412 549    3 623 176    3 790 612    85,9 104,6 

C. DEFICYT (A-B) -2 953 432    -1 025 032    -2 920 873    98,9 285,0 

D. ROZCHODY 874 433    1 100 393    1 000 000    114,4 90,9 

D.1 
Spłata kredytów, 

pożyczek; w tym: 
800 000    1 000 960    1 000 000    125,0 99,9 

  

Spłata kredytów i 

pożyczek na zadania 

finansowane przy udziale 

środków europejskich  

0,0    0,0    0,0    0,0 0,0 

D.2 Pożyczki udzielone 74 433    99 433    0,0    0,0 0,0 

E. 
DEFICYT 

FAKTYCZNY (C-D) 
-3 827 865    -2 125 425    -3 920 873    102,4 184,5 
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F. PRZYCHODY 3 827 865    2 800 865    3 920 873    102,4 140,0 

F.1 
Kredyty i pożyczki; w 

tym: 
1 480 000    453 000    3 146 000    212,6 694,5 

  

Kredyty i pożyczki na 

zadania finansowane 

przy udziale środków 

europejskich 

480 000    0,0    1 230 000    256,3 0,0 

F.2 
Wolne środki na 

rachunku bieżącym 
2 347 865    2 347 865    675 440    28,8 28,8 

F.3 
Spłata pożyczek 

udzielonych 
0,0    0,0    99 433    0,0 0,0 

G. 
WYNIK FINANSOWY 

(A-B-D+F) 
0,0    675 440    0,0    0,0 0,0    

* 
Plan na 2014 opracowano wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 

 

DOCHODY   

Planowane na 2015 rok dochody ogółem gminy Biała wynoszą 30.681.673 zł, co oznacza 

nominalny spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 3,6%, tj. o kwotę 

1.147.760 zł. 

Planowane na 2015 rok dochody bieżące gminy Biała wynoszą 30.130.737 zł, co oznacza 

nominalny spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 4,2%, tj. o kwotę 

1.308.093 zł. 

Planowane na 2015 rok dochody majątkowe gminy Biała wynoszą 550.936 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 41,0%, tj. o kwotę 

160.333 zł. 

 

WYDATKI 

 

Planowane na 2015 rok wydatki ogółem gminy Biała wynoszą 33.602.546 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 2,3%, tj. o kwotę 

748.081 zł. 

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące gminy Biała wynoszą 29.811.934 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 2,0%, tj. o kwotę 

580.645 zł.  

Planowane na 2015 rok wydatki majątkowe gminy Biała wynoszą 3.790.612 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 4,6%, tj. o kwotę 

167.436 zł. 

 

DEFICYT  BUDŻETU  

Budżet gminy Biała na 2015 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody)               

w wysokości 2.920.873 zł, co oznacza nominalny wzrost deficytu o 285,0%, tj. o kwotę  

1.895.841 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. 

Źródłem sfinansowania deficytu będą: 

1. wolne środki na rachunku bieżącym, 

2. kredyty i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w 2015r. (w tym pożyczki na zadania 

realizowane przy udziale środków europejskich – 1.230.000 zł). 
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4.   Normy ostrożnościowe   

4.1. Wskaźnik zadłużenia i obsługi zadłużenia 

Z grudniem 2013 r. zakończył się okres przejściowy dotyczący prawnej reglamentacji 

wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi, tj. okres w którym stosowane były 

normy ostrożnościowe wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych,              

tj. limit 60% wyznaczający maksymalną granicę zadłużenia i limit 15% w stosunku                     

do obsługi długu. Dla okresu planistycznego od 2015 r. obowiązują nowe limity środków 

przeznaczonych na obsługę zadłużenia obliczane indywidualnie dla każdej jednostki 

samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W świetle tych regulacji maksymalna wysokość 

wskaźnika obsługi zadłużenia dla gminy Biała w relacji do planowanych dochodów ogółem 

budżetu w 2015 r. będzie warunkowana historyczną sytuacją budżetową gminy Biała z lat 

2012, 2013 i 2014.  

 

  R+O                            Dbn-1 + Smn-1 – Wbn-1        Dbn-2 + Smn-2 – Wbn-2         Dbn-3 + Smn-3 – Wbn-3 

 ----  ≤   1/3 x  --------------------------  +   ------------------------   + --------------------------       

   Dn                                                                                                                                               Dn-1                                                 Dn-2                                            Dn-3 

 

gdzie: 

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek,  

o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 

wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 

89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych             

na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających                      

z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db - dochody bieżące, 

Sm - dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb - wydatki bieżące, 

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

 

Lewa strona wzoru: 

Raty wraz z odsetkami – 1.510.000 zł./29.837.513 zł. = 0,0506 

Prawa strona wzoru: 
Wskaźnik na rok 2015 

Rok 2012 (Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem (w zł) 

 (30.468.655,34+327.583,89-26.869.904,29)/31.810.789,22 = 3.926.334,94/31.810.789,22 = 0,1234 

Rok 2013 (31.294.421,50+397.354,68-27.904.346,49)/32.798.302,57 = 3.787.429,69/32.798.302,57 = 

0,1155 

Rok 2014 - (31.438.830+254.841-29.231.289)/31.829.433 = 2.462.382/31.829.433 =0,077 

 

0,1234 + 0,1155 + 0,077 = 0,3159/3 = 0,1053 
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Reasumując w 2015 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów 

papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń            

i gwarancji wynosi 0,0506. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2012-2014 wynosi 

0,1053. Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego 

pułapu obciążeń budżetu związanego z obsługą zadłużenia. 

Dane informacyjne: 

Według poprzednio obowiązujących reguł prognozowany stan zadłużenia na koniec 

2015 roku wyniesie 8.957.040 zł. W kwocie tej ujęte zostały kredyty i pożyczki zaciągnięte             

w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami europejskimi.                        

Po wyłączeniu tej kwoty (1.230.000 zł) zadłużenie stanowić będzie 25,2% dochodów.  

W 2015 roku wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja rat kapitałowych kredytów               

i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających                  

z udzielonych poręczeń i gwarancji (z wyłączeniem spłat rat pożyczek zaciągniętych                     

w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami europejskimi), wyniesie 

4,9%. 

 

4.2. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących   

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące 

jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących 

powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające                          

na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór. 

 

WB ≤ DB + NB 

gdzie: 

WB – wydatki bieżące 

DB – dochody bieżące 

NB – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym 

budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                       

i pożyczek z lat ubiegłych 

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące (29.811.934 zł) są niższe od prognozowanych 

dochodów bieżących (30.130.737 zł) o kwotę 318.803 zł. Oznacza to spełnienie normy 

ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących. 

W 2014 r. różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi (przewidywane 

wykonanie) wynosi 2.207.541 zł, jest to spadek o kwotę 1.888.738 zł. 

5.   Dochody budżetowe 

Prognoza dochodów na 2015 rok przewiduje wpływy w wysokości 30.681.673 zł, co oznacza 

spadek o 3,6%, tj. o kwotę 1.147.760 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 

roku. 
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WYK.1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH  

               OGÓŁEM ( w %) W LATACH 2012-2015 

 

98,2

98,8

95,4

95,8
4,2

4,6

1,2

1,82015 r.

2014 r.

2013 r. 

2012 r.

dochody bieżące dochody majątkowe

 
 

TAB.3. DOCHODY WG GŁOWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie 

2014 r 2014 r. 2015 r Dynamika 

Plan
*
 

Przewidywane 

wykonanie 

(PW) 

Plan 
2014=Pla

n 
2014=PW 

w zł w zł w zł w % w % 

DOCHODY BIEŻĄCE 30 755 177    31 438 830    30 130 737    98,0 95,8 

A. DOCHODY WŁASNE 12 297 921    12 304 764    12 773 817    103,9 103,8 

I. Podatki i opłaty lokalne 6 024 580    6 231 833    6 724 230    111,6 107,9 

1. Podatek od nieruchomości 2 886 000    3 028 705    3 860 000    133,7 127,4 

2. Podatek rolny 2 990 000    3 048 598    2 706 000    90,5 88,8 

3. Podatek leśny 43 080    42 965    47 230    109,6 109,9 

4. 
Podatek od środków 

transportowych 
105 500    111 565    111 000    105,2 99,5 

II. 
Podatki pobierane przez 

urzędy skarbowe 
145 000    165 991    143 100    98,7 86,2 

1. 
Podatek opłacany w formie karty 

podatkowej 
12 000    14 622    12 000    100,0 82,1 

2. 
Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
101 000    117 394    101 100    100,1 86,1 

3. Podatek od spadków i darowizn 32 000    33 975    30 000    93,8 88,3 

III. Wpływy z opłat  1 126 500    1 231 053    1 140 000    101,2 92,6 

1. Opłata skarbowa 25 000    23 691    25 000    100,0 105,5 

2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170 000    175 460    174 000    102,4 99,2 

3. Opłata eksploatacyjna 5 000    0    5 000    100,0 0,0 

4. Opłata produktowa 500    3 061    1 000    200,0 32,7 

5. 
Inne opłaty pobierane na 

podstawie odrębnych ustaw 
926 000    1 028 841    935 000    101,0 90,9 

IV. 

Udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

2 964 941    2 992 454    3 186 667    107,5 106,5 

1. 
w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 
2 824 941    2 854 535    3 116 667    110,3 109,2 

2. 
w podatku dochodowym od osób 

prawnych 
140 000    137 919    70 000    50,0 50,8 
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V. Dochody z mienia 1 071 900    925 995    917 900    85,6 99,1 

1. 
Dochody z najmu i dzierżawy 

mienia 
1 031 900    890 000    882 900    85,6 99,2 

2. 

Opłaty za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste 

nieruchomości  

40 000    35 995    35 000    87,5 97,2 

VI. Dotacje z budżetów innych jst 49 000    56 416    48 000    98,0 85,1 

VII. 
Pozostałe własne dochody 

bieżące 
916 000    701 022    613 920    67,0 87,6 

B. 
SUBWENCJE, DOTACJE, 

ŚRODKI EUROPEJSKIE 
18 457 256    19 134 066    17 356 920    94,0 90,7 

I. Subwencja ogólna 14 774 318    14 848 458    14 858 280    100,6 100,1 

1. Subwencja oświatowa 9 612 479    9 686 619    9 731 943    101,2 100,5 

2. Subwencja wyrównawcza 5 091 070    5 091 070    5 040 371    99,0 99,0 

3. Subwencja równoważąca 70 769    70 769    85 966    121,5 121,5 

II. 
Dotacje celowe z budżetu 

państwa 
3 678 113    4 280 783    2 465 276    67,0 57,6 

1. Na zadania własne 1 128 151    1 250 008    926 000    82,1 74,1 

2. Na zadania zlecone 2 453 654    2 971 569    1 539 276    62,7 51,8 

3. Na zadania z zakresu oświaty 12 000    10 471    0    0,0 0,0 

4. Z funduszy celowych 84 308    48 735    0    0,0 0,0 

III. 

Środki na dofinansowanie 

projektów realizowanych w 

ramach programów UE 

4 825    4 825    33 364    691,5 691,5 

DOCHODY MAJĄTKOWE 430 816    390 603    550 936    127,9 141,0 

A. DOCHODY WŁASNE 256 884    261 680    328 979    128,1 125,7 

I. 
Wpływy ze sprzedaży lokali i 

nieruchomości 
250 000    254 841    300 000    120,0 117,7 

II. 

Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 

1 300    1 255    25 200    1938,5 0,0 

III. 
Pozostałe własne dochody 

majątkowe 
5 584    5 584    3 779    

67,7 67,7 

B. 
SUBWENCJE, DOTACJE, 

ŚRODKI EUROPEJSKIE 
173 932    128 923    221 957    127,6 172,2 

I. 

Środki z budżetu państwa na 

realizację zadań 

inwestycyjnych 

33 734    33 734    50 000    148,2 148,2 

II. Dotacje z funduszy celowych 72 000    72 000    75 000    104,2 104,2 

III. 

Środki na dofinansowanie 

projektów realizowanych w 

ramach programów UE 

68 198    23 189    96 957    142,2 418,1 

DOCHODY OGÓŁEM 31 185 993    31 829 433    30 681 673    98,4 96,4 

A. DOCHODY WŁASNE 12 554 805    12 566 444    13 102 796    104,4 104,3 

B. 
SUBWENCJE, DOTACJE, 

ŚRODKI EUROPEJSKIE 
18 631 188    19 262 989    17 578 877    94,4 91,3 

* 
Plan na 2014 opracowano wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 
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Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2015 roku. Plan dochodów budżetu                

na 2015 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały.  

Dział 020 – Leśnictwo 

Dochody w kwocie 6.000 zł pochodzą z czynszów dzierżawnych Kół Łowieckich z terenu 

gminy Biała, a wielkość ich skalkulowana została na poziomie prognozowanego wykonania 

planu z roku bieżącego. 

Dział 600 – Transport i łączność  

W dziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w łącznej wysokości 75.000 zł, które 

obejmują środki jakie gmina chce pozyskać w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice”. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 1.240.200 zł. Na ogólny 

plan dochodów w tym dziale składają się: 

1. dochody bieżące na kwotę 915.000 zł, które obejmują pozycje: 

 wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

35.000zł, dochody skalkulowano na podstawie faktycznego wykonania roku 

bieżącego, 

 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych                    

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;             

w tym czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe  – 859.000 zł. 

Wyliczenia dokonano na podstawie bazy naliczeń za m-c wrzesień br.                    

W stosunku do roku 2014 dochody spadają, co wynika ze sprzedaży lokali 

mieszkalnych, całkowitym przejęciem przez najemców lokali mieszkalnych 

opłat za wodę, 

 wpływów z różnych opłat – 12.000 zł, 

 pozostałych odsetek (np. z tytułu oprocentowania należności rozłożonej                 

na raty, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za czynsz) – 9.000 zł, 

2. dochody majątkowe na kwotę 325.200 zł z tytułu: 

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy Biała w wysokości 

300.000 zł, 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności w wysokości 25.200 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Planowane dochody bieżące, w tym dziale wynoszą 133.939 zł, a na kwotę to składają się: 

1. wpływy z różnych opłat i usług, są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży 

druków, opłat za umieszczenie reklam a także kosztów zastępstw procesowych, 

2. wpływy z opłat za najem autobusu szkolnego, 

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

wprowadzone do budżetu na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 24.10.2014 r. nr FBC.I.3110.6.2014. 

4.  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jest to 
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5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku                  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, 

5. odsetki od środków na rachunku bankowym, 

Wysokość poszczególnych dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 

roku bieżącego. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.907 zł, z przeznaczeniem                      

na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Biała. 

Plan dochodów przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 

23.09.2014 r. nr DOP-421-3/14. 

Dział 752 – Obrona narodowa  

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę                     

w wysokości 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych wydatków obronnych. Plan 

dochodów przyjęto na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 

24.10.2014 r. nr FBC.I.3110.6.2014. 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

      Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.113.844 zł i stanowią 33,0% ogólnej kwoty 

dochodów budżetu gminy, a 79,2% bieżących dochodów własnych gminy. W porównaniu            

do przewidywanego wykonania za 2014 r. kwota ta jest niższa o o około 115 tys zł. Wpływ 

na spadek ma przede wszystkim konieczność ujęcia w innej klasyfikacji budżetowej opłat za 

gospodarowanie odpadami w kwocie 920.000 zł oraz ujęcie od 2015 r. dochodów z tytułu 

podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy 850.000 zł. 

 Realny spadek dochodów wiąże się z obniżeniem ceny za 1 kwintal żyta, co daje mniejszy 

podatek rolny. Szczegółowa analiza poszczególnych podatków i opłat przedstawiona jest 

poniżej.  

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

           Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto 

w wielkości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 

13.10.2014 r. – kwota 3.116.667 zł. 

Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2015 r. wyniesie 37,67%, a więc jest wyższy niż 

w 2014 r. o 0,14 punktu procentowego. 

Wysokość udziałów w 2015 roku wzrasta w stosunku do 2014 roku o kwotę 262.132 zł 

(9,2%). W roku 2014 wzrost w stosunku do roku 2013 wyniósł 15,5%, co dawało kwotę 

383.023 zł. 

 



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2015 r. 

 12 

WYK.2. DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB  

                FIZYCZNYCH (PIT) W LATACH 2011-2015 ze wskazaniem wzrostu tych  

                dochodów rok do roku 

 

3 116 667 

2 471 512 2 413 049 
2 312 640 

2 854 535 

0

4,4

2,4

15,5

9,2

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Plan (w zł) Wzrost rdr (w %)

 
 

Zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów 

nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody 

podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku 

z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami 

planowanymi.  

 
 

TAB.4. WYKONANIE DOCHODÓW Z PIT W LATACH 2011-2013 

Rok 
Plan  Wykonanie 

Różnica 

wykonania 
Wykonanie  

w zł w % 

2013 2 565 069    2 471 512    -93 557    96,4 

2012 2 481 937    2 413 049    -68 888    97,2 

2011 2 273 866    2 312 640    38 774    101,7 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

     Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych              

w wysokości 70.000 zł, tj. w wysokości prognozowanego wykonania planu z trzech ostatnich 

lat, tj. na podstawie danych historycznych. 
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Podatek od nieruchomości 

WYK.3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2011-2015 ze wskazaniem   

              wzrostu tych dochodów rok do roku 
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    Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2015 roku będą wyższe            

o 27,5% w stosunku do planowanego wykonania tych dochodów w roku 2014. Realny wzrost 

podatku rdr wynosi jednak 0,8%, pozostała kwota dotyczy podatku od nieruchomości, który 

gmina opłaca za własne nieruchomości (850.000 zł). Kalkulując poszczególne stawki podatku 

od nieruchomości podjęto decyzję o zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości średnio o 

1,17%. 

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy 

podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków. 

Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania się koniunktury 

gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych. Jednakże w 2014 r. 

odnotowano spadek powierzchni gruntów i budynków od działalności gospodarczej, 

porównania danych dokonano na podstawie bazy podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 

z bazą podatkową na dzień 30.09.2013 r. 

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2015 r. będą nominalnie wyższe        

o 27,5% od przewidywanych do uzyskania w 2014 r. i wyższe o 6,5% w stosunku                             

do uzyskanych w 2013 r. 
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Podatek rolny 

WYK.4. PODATEK ROLNY W LATACH 2011-2015 ze wskazaniem   

              wzrostu tych dochodów rok do roku 
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Na 2015 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 

2.706.000zł, a więc o kwotę 342.598 zł mniej niż planowane wykonanie tych dochodów          

w 2014 r. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena skupu żyta za okres                

11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 61,37zł           

za dt.  

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę ustawową za 1dt żyta, co daje spadek 

w stosunku do 2014 r. o 11,2%.  Podatek rolny stanowi 9,1% bieżących dochodów 

budżetowych (w roku 2014 stanowi 9,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 

dochodów). 

 

Podatek leśny 

          Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 47.230 zł. Podstawą wyliczenia 

tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2014 r. która wyniosła 188,85 zł                

za 1m
3
. Jest to wzrost nominalny tego podatku o 9,9% w stosunku do przewidywanego 

wykonania dochodów w 2014 r.   

 

Podatek od środków transportowych 

          Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych określona została             

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).                

Na dzień 30.09.2014 roku objęto nim 72 pojazdy mechaniczne. Prognozowane wpływy z tego 

tytułu na 2015 rok wynoszą 111.000 zł, na 2015 r. nie zwiększono stawek podatku                         

od środków transportowych. 

 

Opłata od posiadania psów 

        Dochody z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 2.700 zł, czyli w kwocie wykonania 

w roku 2014. Stawka tej opłaty wynosi 40 zł od posiadania 1 psa. 
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Wpływy z opłaty targowej 

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 1.500 zł, a więc  

na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. 

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej 

 Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 12.000 zł, a więc  

na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w roku 2014.  

 

Podatek od spadków i darowizn  

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn  

w wysokości 30.000 zł, a więc na poziomie średniego wykonania tych dochodów z trzech 

ostatnich lat. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 101.100 zł,        

a więc na poziomie planowanego wykonania roku 2014. 
 

Wpływy z opłaty skarbowej 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł,                         

tj. na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w roku 2014. 
 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2015 roku przyjęto                            

w wysokości 5.000 zł, a więc na poziomie planu roku 2014. 

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

    Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za 

zajęcie pasa drogowego, opłatą adiacencką oraz tzw. „rentą planistyczną”. Wielkość planu 

przyjęto na poziomie średniego wykonania tych dochodów z trzech ostatnich lat, tj. w kwocie 

15.000 zł. 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 3.550 zł. czyli                    

na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2014 r. 

 

Wpływy z różnych opłat 

 Zaplanowana kwota w wysokości 7.100 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat 

pobieranych za koszty upomnienia. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.  

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2015 roku wynosi 14.858.280 zł, co w porównaniu  

do kwoty planowanej w 2014 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 83.962 zł.  

W skład subwencji ogólnej wchodzą subwencje: 

1. oświatowa  9.731.943 zł (wzrost o kwotę 119.464 zł, tj. o 1,2%), 

2. wyrównawcza  5.040.371 zł (spadek o kwotę 50.699 zł, tj. o 1,0%), 

3. równoważąca      85.966 zł (wzrost o kwotę 15.197 zł, tj. o 21,5%).  
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Ponadto w dziale tym skalkulowano dotację na zadania własne w kwocie 107.000 zł, o którą 

gmina wnioskować będzie w miesiącu maju 2015 r. z tytułu zwrotu za wydatki dokonane              

w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2014 r. 

Kalkulacji dokonano na podstawie kwoty przewidywanego wykonania środków funduszu 

sołeckiego w kwocie 376.694 zł (planowana kwota wynosi 385.302 zł) pomnożonej przez 

wskaźnik 28,405%. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim gminie 

należny jest zwrot w wysokości 30% wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu 

sołeckiego (kwota bazowa Kb gminy Biała za 2013 r. wynosi 2.776,95 zł, natomiast kwota 

bazowa Kbk na 2014 r. wynosi 2.768,24 zł). Zgodnie z pismem nr FBC.I.3111.53.2014 z dnia 

25.09.2014 r. i limitem wynikającym z art. 12, ust. 1, pkt 2 ustawy o funduszu sołeckim na 

2015 r. procentowy wskaźnik zwrotu poniesionych wydatków wynosi 28,405%.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się dochody na kwotę 771.140 zł, które 

obejmują: 

1. wpływy z usług, tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za korzystanie           

ze stołówek – 284.800 zł, 

2. planowane wpływy z dotacji z budżetu państwa na dzieci przedszkolne, kalkulacji 

dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu                

na dzień 30.09.2014 r., która wynosi 326 pomnożonej przez kwotę 1.273 zł 

wynikająca z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 827), do planu dochodów przyjęto kwotę 

410.000 zł, 

3. dotację stanowiącą zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z innej gminy                    

w przedszkolu (dotację obliczono za okres od stycznia do grudnia 2015 r., kalkulacji 

dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola z innej gminy, 

tj. 8 dzieci od m-ca stycznia do sierpnia, 5 od m-ca września do grudnia) oraz za 

pobyt dzieci w przedszkolach publicznych (Prudnik i Lubrza) – 48.000zł, 

4. pozostałe opłaty – 28.340 zł. 

Opłaty pobierane przez placówki oświatowe wprowadzone zostały do budżetu na podstawie 

planów budżetowych sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych placówek na 2015 r. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Głównym i jedynym źródłem dochodów w tym dziale jest opłata za zezwolenie                 

na sprzedaż alkoholu, która skalkulowana została w kwocie 174.000 zł, tj. na podstawie 

przewidywanego wykonania roku 2014. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 2.032.010 zł, co w stosunku 

do 2014 roku stanowi spadek o kwotę 482.494 zł, tj. o 19,2% przewidywanego wykonania 

dochodów w tym dziale. Z roku na rok obserwowany jest spadek dochodów pochodzących z 

budżetu państwa (dotacji) na zadania własne gminy. Taka sytuacja powoduje coraz większe 

zaangażowania środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.  

 

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła: 

1. wpływy z usług – kwota 24.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług, 
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2. wpływy z różnych dochodów – kwota 60.000 zł. W pozycji tej zaplanowano 

pozostałe dochody, które uiszczane są przez pensjonariuszy domów pomocy 

społecznej lub ich rodzin, 

3. środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne w wysokości 

11.000 zł. Zabezpieczenie tej kwoty pozwoli na zawarcie umów o świadczenie 

tych z pracownikami wykonującymi te prace od m-ca stycznia 2015 r.,                          

w przypadku, gdy Urząd Pracy rozpocznie ten rodzaj prac z początkiem roku. 

4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 

1.464.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizacje następujących 

zadań: 

 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.445.000 zł,  

 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz                  

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 

6.000 zł, 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 13.000 zł, 

5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –

kwota 459.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację 

następujących zadań: 

 funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej  – kwota 131.000 zł,  

 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz                   

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 

12.000 zł, 

 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 

161.000 zł, 

 zasiłki stałe – kwota 82.000 zł, 

 dożywianie uczniów – kwota 73.000 zł. 

Dotacje wprowadzono w kwotach wynikających z pisma z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 24.10.2014 r. nr FBC.I.3110.6.2014. 

 

6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jest to 5% odpis  

od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 

kwota 6.000 zł, 

7. wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie                

z przepisami lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – kwota 

8.000 zł, 

8. wpływy z różnych opłat – 10 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

1. dochody bieżące na kwotę 1.058.800 zł. w tym: 
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a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 920.000 zł. W kalkulacji 

dochodów z tych opłat uwzględniono bieżący stan wymiaru tej opłaty (w oparciu o 

złożone deklaracje) oraz stopień ściągalności tych opłat 

b) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232), 

dochody z tej opłaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania           

w 2014 r. tj. w kwocie 50.000 zł, 

c) wpływy z opłaty produktowej – 1.000 zł,  

d) wpłaty jakie dokona spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej w związku                          

z wycofaniem przez gminę Biała udziałów w tej spółce – o kwotę 62.300 zł, 

e) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 

na zadanie realizowane w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku i efektywność energetyczna pn. „Opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Biała”. Środki w wysokości 25.500 zł wynikają z umowy 

o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-206/13-00 z dnia 07.11.2014 r. 

2. dochody majątkowe na kwotę 9.988 zł w tym: 

a) udział mieszkańców do realizacji zadania finansowanego w ramach inicjatywy 

lokalnej (Pogórze, Olbrachcice i Radostynia) – kwota 1.950 zł, 

b) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację 

zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”. 

Plan dochodów w wysokości 8.038 zł wynika z zawartej umowy przyznania pomocy 

Nr 00951-6930-UM0840062/14 z dnia 20.08.2014 r. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

1. dochody bieżące na kwotę 7.864 zł -  środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Spotkanie z zabytkami”. Plan 

dochodów wprowadzono na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy          

Nr 00977-6930-UM0840057/14 z dnia 27.08.2014 r. 

2. dochody majątkowe na kwotę 26.829 zł, w tym: 

1) udział mieszkańców do realizacji zadania finansowanego w ramach inicjatywy 

lokalnej (Józefów i Kolnowice) – kwota 1.829 zł, 

2) środki w wysokości 25.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 na realizację zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie 

– etap II”. Plan dochodów wynika z zawartej umowy przyznania pomocy                     

Nr 00972-6930-UM0840046/14 z dnia 20.08.2014 r. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

1. dochody bieżące na kwotę 150 zł - udział mieszkańców do realizacji zadania 

finansowanego w ramach inicjatywy lokalnej (Chrzelice), 

2. dochody majątkowe na kwotę 63.919 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadań: 
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a) „Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu” – kwota 25.000 zł. Plan 

dochodów wynika z zawartej umowy przyznania pomocy Nr 00955-6930-

UM0840047/14 z dnia 20.08.2014 r. 

b) „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórzu” – kwota 25.000 zł. Plan 

dochodów wynika z zawartej umowy przyznania pomocy Nr 00933-6930-

UM0840045/14 z dnia 16.07.2014 r. 

c) „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Radostyni” – kwota 13.919 zł. 

Plan dochodów wynika z zawartej umowy przyznania pomocy Nr 00975-

6930-UM0840059/14 z dnia 27.08.2014 r. 

 

6.  Wydatki budżetowe 
 

6.1.  Informacje ogólne 

 
TAB.5. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2014 rok 2015 rok Dynamika 

Plan 

Przewidywane 

wykonanie 

(PW) 

Plan 2014=Plan 
2014=P

W 

w zł w zł w zł w % w % 

WYDATKI OGÓŁEM 34 139 425    32 854 465    33 602 546    98,4 102,3 

A. Wydatki bieżące 29 726 876    29 231 289    29 811 934    100,3 102,0 

1. Obsługa długu 311 000    244 665    510 000    164,0 208,4 

2. Gwarancje i poręczenia 0    0    0    0,0 0,0 

3. Rezerwy, w tym: 75 000    0    132 000    176,0 0,0 

  ogólna 0    0    56 500    0,0 0,0 

  

celowa na zarządzanie 

kryzysowe 
75 000    0    75 500    100,7 0,0 

4. Wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 
13 759 561    13 452 621    14 223 332    103,4 105,7 

5. 

Realizowane przy 

udziale środków 

europejskich 

42 091    0    42 100    100,0 x 

6. Pozostałe 15 539 224    15 534 003    14 904 502    95,9 95,9 

B. Wydatki majątkowe 4 412 549    3 623 176    3 790 612    85,9 104,6 
* 
Plan na 2014 opracowano wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 

 

Wydatki ogółem w roku 2015 wyniosą 33.602.546 zł, co oznacza wzrost wydatków 2,3%,     

tj. o kwotę 748.081 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. 

 

Wydatki bieżące w 2015 roku osiągną kwotę  29.811.934 zł, co oznacza wzrost wydatków 

2,0%, tj. o kwotę 580.645 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.  

 

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano wydatków kwocie 3.790.612 zł, co oznacza 

wzrost wydatków o 4,6%, tj. o kwotę 167.436 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 

roku 2014. Realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania środków stanowiących 
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wkład finansowy do ich realizacji (w szczególności zadanie związane z termomodernizację 

obiektów szkolnych w Białej). 

 
WYK.5. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH  

               OGÓŁEM ( w %) W LATACH 2010-2015 

 

88,7

89,0 

81,4 

89,3 

87,0 

78,8 

11,3

11,0 

18,6 

10,7 

13,0 

21,2 

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

wydatki bieżące wydatki majątkowe

 
 

Na działalność bieżącą wydatków 2015 roku zostanie przeznaczone 88,7% wydatków, 

natomiast inwestycje pochłoną 11,3% środków. 

 

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie 

kwotę 14.223.332 zł, co stanowi 42,3% wydatków ogółem (wzrost w stosunku                                  

do przewidywanego wykonania roku 2014 o kwotę 770.711 zł, tj. 5,7%). Dotacje udzielone           

z budżetu gminy wynoszą 2.774.367 zł, tj. 8,3% wydatków ogółem. 

W związku ze spadkiem dochodów bieżących gminy budżet skonstruowany został w oparciu 

o przewidywane wykonanie roku bieżącego w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem 

wynagrodzeń i pochodnych, które obliczone zostały na podstawie bieżącej bazy zatrudnienia 

w poszczególnych jednostkach gminy oraz wydatków na zakup energii (cieplnej                               

i elektrycznej), który przeliczono o wzrost wg wskaźnika wzrostu inflacji cen towarów i usług 

– 1,2%. Z bazy wydatków przewidzianych do wykonania wykluczone zostały wydatki na 

remonty i wyposażenia, czyli wydatki zwiększone w ciągu 2014 roku dodatkowo. W związku 

z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. 

konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na celowość i racjonalność wydatkowania 

środków oraz ograniczenie ich do niezbędnego minimum. 

Wynagrodzenia sfery budżetowej pozostawiono na poziomie roku 2014, nastąpiło 

„zamrożenie płac” na przyszły rok budżetowy. 

Poniżej wskazane zostaną szczegółowo omówione poszczególne kwoty planu wydatków ujęte 

wg klasyfikacji budżetowej. 
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6.2.  Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji  

        budżetowej 

 

Dział 010 – Rolnictwo 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Obejmuje wydatki bieżące przeznaczone m.in. na naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

w tym awarie na kwotę 10.000 zł, plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonanie              

z trzech ostatnich lat.  

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku 

rolnego do Izb Rolniczych – kwota 57.000 zł. Wydatki zmniejszono w związku ze spadkiem 

wpływów z podatku rolnego na 2015 r.  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 209.500 zł, w tym m.in.: 

1. składka członkowska do Związku „Aqwa Silesia” z siedzibą w Walcach – 172.500 zł. 

Kwota składki przyjęta została uchwałą Nr 37/2014 Zarządu Związku Gmin Aqua 

Silesia z dnia 29.10.2014 r. Składka wzrosła rdr o 11,3%, 

2. wydatki przeznaczone na nagrody w konkursach, opłatę za schronisko dla 

bezdomnych psów, opiekę nad bezdomnymi kotami – 37.000 zł. Plan skalkulowano 

na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego. 

 

Dział 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym ujęta została dotacja dla Powiatu Prudnickiego na modernizację odcinka 

drogi powiatowej w miejscowości Józefów w kwocie 10.000 zł. Powiat Prudnicki planuje 

wykonać tą drogę w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

wykazując gminę jako partnera w wykonaniu tego zadania, powiat uzyskuję większą liczbę 

punktów. Uchwała o udzieleniu pomocy powiatowi podjęta zostanie w 2015 r., po uzyskaniu 

pozytywnej informacji o dofinansowaniu zadania.  

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 618.155 zł z przeznaczeniem na: 

1. środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 40.000 zł, 

2. remonty dróg gminnych, łatanie dziur, utrzymanie zimowe dróg oraz pozostałe 

wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg – 422.000 zł, 

3. środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 142.529 zł, 

4. środki związane z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 13.626 zł, 

Środki wymienione w pkt 1 i 2 przyjęte zostały do budżetu w wysokości przewidywanego 

wykonania roku bieżącego, natomiast wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy 

lokalnej przyjęto w kwotach wynikających z wniosków. 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

Środki w kwocie 750.000 zł przeznaczone zostały na: 

1. utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 50.000 zł (plan przyjęto                    

w wysokości przewidywanego wykonanie roku bieżącego), 

2. wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł. przeznaczone są na: 
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a) na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w wysokości 

300.000 zł, w tym dofinansowanie z funduszu wynosi 75.000 zł, zadanie 

planowane było do realizacji w 2016 r., co wynika z zapisów w WPF gminy 

Biała na lata 2014-2028, jednakże w 2015 r. gmina nie posiada innych 

dokumentacji na modernizację dróg polnych, stąd wprowadzono to zadanie                

do realizacji w roku 2015, 

b) na budowę drogi ul. Wodociągowa w Białej w wysokości 400.000 zł – zadanie 

wynika z WPF gminy Biała na lata 2014-2028 (po uzyskaniu szczegółowych 

kosztorysów opracowanych do dokumentacji – koszt zadania wzrósł w związku 

z kosztem odwodnienia drogi, w związku z tym rozważana jest realizacja tego 

zadania etapami, począwszy od dokonania odwodnienia, informacje o 

szczegółowym harmonogramie prac przekazane zostaną w ciągu roku). 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.252.000 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące na kwotę 1.212.000 zł. z przeznaczeniem na konserwacje i remonty 

budynków komunalnych, koszty ich eksploatacji, na opłaty za media, na podatek           

od nieruchomości. Finansowanie zadań następuje z pobieranych dochodów z tytułu 

czynszu – 850.000 zł i wkładu gminy 312.000 zł. Wydatki rdr zmalały o 5,8%, 

jednakże od roku 2015 wszyscy najemcy lokali mieszkalnych dokonują rozliczenia 

wody bezpośrednią z firmą dostarczającą wodę, dlatego też w opłatach za czynsz 

nie ma już składnika związanego z zaliczką na wodę, a tym samym gmina ponosi 

mniejsze wydatki związane z opłatą za wodę. Ponadto w 2014 r. powstały nowe 

wspólnoty mieszkaniowe, stad wpływy za czynsz są niższe i wydatki również 

muszą być ograniczone do posiadanych środków. Wydatki w pierwszej kolejności 

przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków obligatoryjnych (media, opłaty, 

składki do wspólnot mieszkaniowych) a pozostała kwota przeznaczona zostanie na 

remonty, 

2. wydatki majątkowe na kwotę 40.000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie 

dokumentacji na remont kapitalny budynków komunalnych na ul. 1-go Maja 36               

i 44, zadania wynikają z WPF gminy Biała na lata 2014-2028 (umowa z wykonawcą 

zawarta została w 2014 r.). 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na łączną kwotę 910.000 zł z przeznaczeniem                    

na: 

 opracowania geodezyjne, mapki, szacunki, ogłoszenia o sprzedaży i przetargach 

nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży, plan skalkulowano na podstawie 

wykonania roku bieżącego i jest zgodny z zapotrzebowaniem złożonym przez 

pracownika merytorycznego, co pozwoli na wykonanie planu sprzedaży mienia w 

kwocie ujętej po stronie dochodowej w kwocie 60.000 zł, 

 zapłatę podatku od nieruchomości za mienie gminne w wysokości 850.000 zł. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 

Zaplanowana kwota łącznych wydatków wynosi 64.723 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł. przeznaczone są na wydawanie decyzji             

o warunkach zagospodarowania przestrzennego,  
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2. wydatki majątkowe w kwocie 24.723 zł obejmują: 

 zakończenie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzelice – kwota 12.546 zł, 

 zakończenie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Pogórze – kwota 12.177 zł. 

Zadania wymienione w pkt 2 wynikają z WPF gminy Biała na lata 2014-2028. 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

Wydatki bieżące przeznaczone na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza – w planie 

ujęto kwotę 73.000 zł, zadanie realizowane będzie na podstawie umowy ze spółką Wodociągi 

i Kanalizacja w Białej, zawartej zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIII.379.2014 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi                 

i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań 

własnych gminy Biała. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 

bieżącego. 

  

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

Wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczone są za zakup narzędzi, ubrań roboczych dla 

pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Planowane wydatki w wysokości 72.569 zł. to dotacja celowa przeznaczona na zadania 

zlecone. Głównym i jedynym składnikiem tych wydatków to wynagrodzenia wraz                         

z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.  

 

Rozdział 75022 – Rady gmin 

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i samych radnych jako organu 

stanowiącego i kontrolnego gminy. Wydatki te określono na poziomie 122.000 zł, a głównym 

składnikiem tych wydatków są diety radnych, które skalkulowano według kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło w stosunku do roku 2014 o 4,2%. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W kwocie tej skalkulowano 

niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj. wydatki na zadania 

rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 3.085.821 zł, w tym kwota 

2.451.417 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. Na zakupy inwestycyjne (wymiana sprzętu 

komputerowego, zgłoszonego do pilnej wymiany) przeznaczono kwotę 25.000 zł. 
 

TAB.6. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH KWOTA PLANU WYDTAKÓW W ROZDZIALE    

            75023 Z PORÓWNANIEM Z PLANEM I PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM             

            ROKU 2014 

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2015 rok 

Różnica           

(5-4) 

Dyna-

mika 

(5/4) Uzasadnienie Plan
* 

Przewidy-

wane 

wykonanie 

Plan 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. 

Świadczenia 

wynikające z kodeksu 

pracy (ubiór dla 

pracowników obsługi, 

zakup zimnych napoi 

na okres letni) 

5 000    4 404    4 404    0    100,0 

Plan przyjęto w 

wysokości 

przewidywanego 

wykonania 2014 r. 

2. 
Wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi, w tym: 
2 348 000    2 312 894    2 451 417    138 523 106,0   

a) 
dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 
131 522    131 522    150 000    18 478    114,0 

Dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne wyliczono 

na podstawie 

przewidywanego 

wykonania planu 

na wynagrodzenia 

mnożąc kwotę o 

8,5%. Jest to 

kwota 

szacunkowa, 

ostatecznie 

wyliczona zostanie 

po zamknięciu 

roku 2014. 

Corocznie 

odnotowywany 

jest wzrost tych 

wydatków 

(pomimo 

zamrożenia płac), 

co spowodowane 

jest wzrostem 

wydatków 

obligatoryjnych 

np. wysługa lat lub 

poprzez 

przyznawane w 

ciągu roku 

dodatków 

specjalnych 

b) odprawy emerytalne 0    0    26 000    26 000    0,0 

W 2015 r. 

planowana jest  

odprawa 

emerytalna 

c) jubileuszówki 61 372    61 372    12 900    -48 472    21,0 

Przyjęto na 

podstawie wykazu 

pracowników 

uprawnionych do 

tych świadczeń. 
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d) 
wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
2 135 106    2 095 000    2 237 517    142 517    106,8 

W 2014 r. trzech 

pracowników 

przebywało na 

urlopach 

wychowawczych, 

ich zastępstwo 

pełnili pracownicy 

zatrudnieni w 

ramach prac 

interwencyjnych 

(częściowo 

refundowanych 

przez PUP), co 

zmniejszyło 

wydatki na 

wynagrodzenia. 

Ponadto wzrost 

wydatków rdr z 

tytułu wysługi lat 

wynosi 15.000 zł 

e) umowy zlecenia 20 000    25 000    25 000    0    100,0 

Przyjęto na 

podstawie 

przewidywanego 

wykonania roku 

bieżącego. 

3. 
Pozostałe wydatki 

bieżące 
682 000    650 000    630 000    - 30 000    96,9 

Wydatki bieżące 

przyjęto na 

podstawie 

przewidywanego 

wykonania roku 

bieżącego. 

RAZEM 3 035 000 2 967 298 3 085 821 118 523 104,0  

(*) plan na dzień 31.10.2014 r. 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale w kwocie 387.103 zł przeznaczone zostały na: 

1. promocję gminy w wysokości budżetu roku 2014 – 40.000 zł, 

2. nagrody za udział w konkursach (świadczenia) – 8.000 zł, 

3. składki do stowarzyszeń  w kwocie 94.100 zł, w tym: 

a) składka do Euroregionu Pradziad wprowadzona do budżetu na podstawie 

pisma z dnia 08.10.2014 r. stawka wynosi 0,56 zł od jednego mieszkańca, 

co daje kwotę 6.100 zł, 

b) składka do stowarzyszenia Wspólne Źródła wprowadzona została                       

na podstawie informacji telefonicznej, posiedzenie zarządu w sprawie 

składek odbędzie się w m-cu listopadzie – kwota 88.000 zł, 

4. wypłaty diet sołtysom za udział w sesji, które skalkulowano według kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło w stosunku do roku 2014 o 4,2% – 

38.000 zł,  

5. wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków przyjęto            

z uwzględnieniem spadku dochodów z tytułu podatku rolnego – 76.000 zł, 

6. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 29.408 zł, 

7. wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 4.750 zł, 

8. wydatki majątkowe – dotacja dla gminy Nysa na opracowanie analizy 

wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie                
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do realizacji projektu – 96.845 zł, zadanie wynika z zapisów WPF gminy Biała na 

lata 2014-2028. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

Obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej wykonywane przez gminę. Wydatki w kwocie 1.907 zł obejmują 

wydatki bieżące, w tym kwota 1.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz                     

z pochodnymi. 

 

Dział 752 – Obrona narodowa 

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 

800 zł na obronę cywilną. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w gminie.  

Planowane wydatki bieżące wynoszą 249.416 zł, w tym: 

1. kwota 50.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób 

zajmujących się konserwacja sprzętu ppoż. (plan na poziomie roku 2014), 

2. kwota 185.000 zł, przeznaczona jest na bieżące utrzymanie jednostek OSP(plan na 

poziomie roku 2014), 

3. kwota 14.416 zł – wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze 

złożonymi wnioskami. 

 

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki majątkowe na kwotę 39.800 zł przeznaczone 

na rozbudowę remizy OSP w Łączniku (w tym środki z funduszu sołeckiego 5.800 zł). 

Zadanie wynika z zapisów WPF gminy Biała na lata 2014-2028, w 2015 r. zadanie zostanie 

zakończone. 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki  

                              samorządu terytorialnego 

Wydatki w kwocie 510.000 zł w całości przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu 

zaciągniętego kredytu, kwota zgodna jest z  zapisem WPF gminy Biała na lata 2014-2028.  

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki w kwocie 132.000 zł obejmują: 

1. rezerwę ogólną w wysokości 56.500 zł, tj. 0,17 % wydatków budżetu co jest zgodne 

z zapisem art. 222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

2. rezerwę celową w kwocie 75.500 zł, którą zgodnie z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym należy ująć w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków bieżących 
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budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz                 

o wydatki na obsługę długu.  

Wydatki bieżące – kwota 29.811.934 zł 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.223.332 zł 

Wydatki na obsługę długu – 510.000 zł 

Co daje kwotę 15.078.602 zł x 0,5% = 75.393 zł 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 9.295.927 zł, w tym: 

1. wydatki na realizację zadań bieżących na kwotę 7.245.927 zł, w tym: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.311.852 zł, 

 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 254.075 zł, 

 pozostałe wydatki na cele statutowe – 900.000 zł, 

 dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie –780.000 zł. Kalkulacji 

dokonano na podstawie danych o liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznej 

szkoły tj. 44 uczniów od m-ca stycznia do sierpnia 2015 r. i 37 uczniów od m-ca 

września do grudnia 2015 r. Obliczeń dokonano biorąc jako dane bon standardowy A 

w kwocie 5.306,03 zł i na poszczególne wagi przeliczeniowe wynikające z projektu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015, 

na podstawie którego dokonano wyliczenia subwencji na 2015 r. 

2. wydatki majątkowe na kwotę 2.050.000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja 

budynku szkoły w Białej przy ul.Tysiąclecia 16. Zadanie planowane jest do realizacji przy 

udziale środków zewnętrznych. Inwestycja planowana jest na lata 2015-2016, łączny 

planowany koszt inwestycji to kwota 2.925.062 zł. Wpływ środków stanowiących 

dofinansowanie planowane szacowany jest na 60% kosztów inwestycji, w tej wielkości 

zaciągnięta zostanie pożyczka na dofinansowanie zadań przy udziale środków 

europejskich. 
 

TAB.7. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2014 Z PLANEM NA 2015 R.                                     

            W ROZDZIALE 80101  

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2015 rok 

Różnica Dynamika Przewidywane 

wykonanie 
Plan 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
5 179 346    5 311 852    132 506    102,6 

2. 

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe) 

241 848    254 075    12 227    105,1 

3. Pozostałe wydatki bieżące 935 801    900 000    -35 801 96,2 

4. 
Dotacja dla niepublicznej 

szkoły 
843 000    780 000    -63 000    92,5 

Razem 7 199 995    7 245 927    45 932    100,6 

Na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ma wpływ: 
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 wzrost rdr nadgodzin, co wynika za zmian programowych wprowadzonych ustawą          

od roku szkolnego 2014/2015, tj. dodatkowych godzin z plastyki, muzyki i techniki,  

 wzrost godzin indywidualnego nauczania tj. dodatkowe godziny dla nauczycieli 

prowadzących nauczanie indywidualne dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, 

 wzrost wynagrodzenia zasadniczego w związku z powstaniem nowego oddziału dla 

klasy pierwszej szkoły podstawowej w ZSP Biała i Łącznik od września 2014 r., 

kalkulacja zrobiona została na 12 m-cy – 31.000 zł, 

 wzrost o kolejny oddział pierwszej klasy szkoły podstawowej w ZSP Biała                       

od września 2015 r., co skutkuje wzrostem zatrudnienia – 28.000 zł. 

Wraz z wzrostem płacy zasadniczej zwiększają się wydatki na świadczenia osobowe, tj, 

dodatki wiejskie, mieszkaniowe, które naliczane są na podstawie kwoty wynagrodzenia. 

  

Rozdział 80104 – Przedszkola  

Łączne wydatki zamykają się kwotą 2.464.299 zł, w tym: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.829.024 zł, 

 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 77.975 zł, 

 pozostałe wydatki na cele statutowe – 305.500 zł, 

 dotacja dla niepublicznego przedszkola w Grabinie i Kolnowicach kwota 235.000 zł. 

Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych 

przedszkoli, tj. w Grabinie od m-ca stycznia do sierpnia 2015 r. – 22 dzieci i od m-ca 

września do grudnia 2015 r. – 18 dzieci oraz w Kolnowicach, gdzie w ciągu roku 

uczęszczać będzie 15 dzieci. Obliczenia dokonano biorąc 75% kosztów utrzymania 

przedszkoli w gminie Biała na jedno dziecko. Ponadto ujęto wydatki na pokrycie 

kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Biała do przedszkoli w 

innych gminach – 15.000 zł – razem kwota dotacji 250.000 zł, 

 wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem – 

1.800 zł. 
 

TAB.8. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2014 Z PLANEM NA 2015 R.                                     

            W ROZDZIALE 80104  

Lp. Wyszczególnienie  

2014 rok 2015 rok 

Różnica Dynamika Przewidywane 

wykonanie 
Plan

* 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
1 719 066    1 829 024    109 958    106,6 

2. 

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe) 

73 928    77 975    4 047    105,5 

3. 
Pozostałe wydatki 

bieżące 
332 300    305 500    -26 800    91,9 

4. 

Dotacja dla 

niepublicznych 

przedszkoli 

217 000    250 000    33 000    115,23 

Razem 2 342 294    2 462 499    120 205    105,1 

     * w planie nie ujęto kwoty dot. Funduszu sołeckiego – 1.800 zł 
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Na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi ma wpływ: 

 wzrost płacy zasadniczej wynikającej z awansu zawodowego nauczycieli, 

 wydłużenie czasu pracy przedszkoli, 

 wzrost godzin indywidualnego nauczania tj. dodatkowe godziny dla nauczycieli 

prowadzących nauczanie indywidualne dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, 

Wraz z wzrostem płacy zasadniczej zwiększają się wydatki na świadczenia osobowe,                   

tj. dodatki wiejskie, mieszkaniowe, które naliczane są na podstawie kwoty wynagrodzenia. 

Na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (również dzieci przedszkolne) gmina otrzymuje 

większą subwencję oświatową, zgodnie z odpowiednimi wagami przeliczeniowymi. Jednakże 

do wyliczenia subwencji na 2015 r. uwzględnione zostaną dzieci zgłoszone w Systemie 

Informacji Oświatowej (SIO) do końca roku 2014. W przypadku uzyskania przez dzieci 

orzeczeń w roku 2015, subwencja oświatowa nie jest już korygowana, koszty organizacji 

takich zajęć ponosi gmina. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja   

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.850.615 zł, przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.274.480 zł, 

 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 114.550 zł, 

 pozostałe wydatki na cele statutowe – 461.585 zł. 

 
TAB.9. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2014 Z PLANEM NA 2015 R.                                     

            W ROZDZIALE 80110  

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2015 rok 

Różnica Dynamika Przewidywane 

wykonanie 
Plan 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 

1. Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi  
2 404 284    2 274 480    -129 804    94,6 

2. 

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe) 

116 819    114 550    -2 269    98,1 

3. Pozostałe wydatki bieżące 447 700    461 585    13 885    103,1 

Razem 2 968 803    2 850 615    -118 188    96,0 

 

Przeprowadzona w 2014 r. reorganizacja w strukturze zatrudnienia w gimnazjum w Białej 

przyniosła zamierzony cel. 

 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  

W całości kwota 428.000 zł przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół, kalkulacja 

dokonana została na podstawie danych z dnia 30.09.2014 r.  

 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

Obejmuje wydatki w wysokości 532.000 zł, w tym kwota 434.000 zł przeznaczona jest na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w której uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej. 
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Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 

Środki w kwocie 40.349 zł przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały 

w wysokości 1% od planowanego funduszu płac, w tym dotacja celowa na doradztwo 

metodyczne dla Samorządu Województwa 12.105 zł.  

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

Zaplanowane wydatki w kwocie 652.722 zł, w tym: 

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym nagroda jubileuszowa) – 345.132 zł 

2. pozostałe wydatki – 307.590 zł. 
 

TAB.10. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2014 Z PLANEM NA 2015 R.                                     

            W ROZDZIALE 80148  

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2015 rok 

Różnica Dynamika Przewidywane 

wykonanie 
Plan 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi  315 409    345 132    29 723    109,4 

2. Pozostałe wydatki bieżące 308 800    307 590    -1 210    99,6 

Razem 624 209    652 722    28 513    104,6 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Wydatki bieżące w wysokości 92.972 zł przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

 

Finansowanie oświaty w zakresie wydatków bieżących w latach 2015 – 2011. 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2015 r. Finansowanie Wynik 

Dział 801 14 291 884    Subwencja 9 731 943    
x 

Dział 854 298 676    Dotacja 410 000    

Razem 14 590 560      10 141 943    4 448 617    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa  69,5% planowanych wydatków na oświatę. 

 
Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2014 r.  Finansowanie Wynik 

Dział 801 14 201 117    Subwencja 9 612 479    

x 
Dział 854 302 858    

Dotacja i 

środki UE 
442 502    

Razem 14 503 975      10 054 981    4 448 994    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa  69,3% przewidzianych do wykonania 

wydatków na oświatę. 

 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2013 r.  Finansowanie Wynik 

Dział 801 13 721 215    Subwencja 9 824 005    

x 
Dział 854 291 631    

Dotacja i 

środki UE 
257 298    

Razem 14 012 846      10 081 303    3 931 543 

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywała  72,0% dokonanych wydatków na oświatę. 
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Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2012 r. Finansowanie   

Dział 801 13 071 470 Subwencja 9 804 128    
x 

Dział 854 229 165    Środki UE 221 615    

Razem 13 300 635      10 025 743    3 274 892    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywała  75,4% dokonanych wydatków na 

oświatę. 
 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2011 r. Finansowanie Wynik 

Dział 801 14 444 303    Subwencja 9 680 630    

x 
Dział 854 389 168    

Dotacja i 

środki UE 
321 791    

Razem 14 833 471      10 002 421    4 831 050    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywała  67,4% dokonanych wydatków na oświatę. 

 

W 2015 r. nie przewiduje się wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2014 r., 

działania podjęte w 2014 r. tj. zwiększenie środków na godziny nadliczbowe, zmiany 

dokonane w 2013 r.  w zakresie dodatku motywacyjnego, nagród i wychowawstwa przyniosły 

rezultaty. 

Rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim rokiem szkolnym, w którym zanotowany został spadek 

liczby dzieci w gimnazjum. Z danych statystycznych wynika, że od kolejnego roku szkolnego 

nastąpi wzrost dzieci zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie  

                              alkoholizmowi  

W tym rozdziałach tych skalkulowane zostały wydatki w wysokości 174.000 zł obejmujące 

przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, w tym m.in: 

1. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 120.000 zł, 

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.000 zł, 

3. wydatki na pozostałe zadania wynikające z programu – 31.000 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze 

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone są piecze zastępczą, która sprawowana 

jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców.  

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wydatki w kwocie 3.200 zł przeznaczone są na obsługę rzeczową zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.456.100 zł, w tym 

kwota 68.126 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.  

Wydatki te pokrywane są z: 

1. z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.445.000 zł (w tym kwota 

88.192zł przeznaczona jest na obsługę zadania), 

2. środków własnych – 11.100 zł. 
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

                              niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  

                              rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  

                              społecznej 

Wydatki w kwocie 18.000 zł przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych, w ramach 

środków z dotacji. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

                              i  rentowe  

Obejmuje wydatki w wysokości 251.000 zł, które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

okresowych, socjalnych i jednorazowych. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej            

na zadania własne w wysokości 161.000 zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 

90.000zł.  

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki w kwocie 230.000 zł w całości pokrywane są ze środków własnych gminy                 

i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kalkulacji dokonano na podstawie 

przewidywanego wykonania roku 2014. 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Obejmuje wydatki w wysokości 83.000 zł, które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

stałych. Wydatki dokonywane są w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 82.000 zł                       

i w ramach środków własnych 1.000 zł.  

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   

Zaplanowana kwota 768.200 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 622.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi. W ramach funduszu płac ujęte zostały wydatki związane z odprawą 

emerytalną.  

Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 131.000 zł i środków z budżetu 

gminy w wysokości 637.200 zł. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 173.000 zł, które przeznaczone są na pomoc dla 

osób w podeszłym wieku, nie mających żadnej opieki ze strony rodziny, w tym wydatki 

finansowane z dotacji – 13.000 zł. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 804.000 zł, a obejmuje ona 

następujące wydatki:   

1. dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 120.000 zł, 

2. środki przeznaczone na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa         

w zakresie dożywiania” – 153.000 zł (wkład własny – 80.000 zł), 

3. środki własne na prace społecznie użyteczne – 31.000 zł (w tym udział PUP - 

kwota 11.000 zł), 

4. dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS – 500.000 zł. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    

Rozdział 85305 – Żłobki  

Kwota 75.000 zł przeznczona jest na dotację dla prywatnego żłobka, naliczenia dokonano          

w oparciu o zapisy uchwały Nr XXX.346.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 

2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne  

Wydatki w kwocie 297.286 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym na: 

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 261.266 zł, 

2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.740 zł, 

3. pozostałe wydatki na cele statutowe – 21.280 zł. 

 
TAB.11. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2014 Z PLANEM NA 2015 ROK                                     

            W ROZDZIALE 85401  

Lp. Wyszczególnienie 

2014 rok 2015 rok 

Różnica Dynamika Przewidywane 

wykonanie 
Plan 

w zł w % 

1 2 3 4 5 6 

1. Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi  
262 416    261 266    -1 150    99,6 

2. 

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe) 

17 550    14 740    -2 810    84,0 

3. 
Pozostałe wydatki 

bieżące 
21 280    21 280    0    100,0 

Razem 301 246    297 286    -3 960    98,7 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów stanowiące wkład własny gminy – 20.000 zł. 

 

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

Środki w kwocie 1.390 zł przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały          

w wysokości 1% od planowanego funduszu płac, w tym dotacja celowa na doradztwo 

metodyczne dla Samorządu Województwa 417 zł. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Środki finansowe w wysokości 68.993 zł zostaną przeznaczone na: 

 czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu, naprawy awaryjne – 

68.353 zł, 

 środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie                 

ze złożonym wnioskiem – 640 zł. 
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Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

W ramach tego działu ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 925.000 zł przeznaczone na: 

1. utylizację padliny kwota 5.000 zł, 

2. finansowanie nowego systemu gospodarki odpadami kwota 920.000 zł,                          

tj. w wysokości planowanych do pozyskania dochodów. W ramach tych wydatków 

finansowane będzie: 

 wywóz nieczystości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki – 754.000 zł, 

 wynagrodzenia inkasentów – 33.000 zł, 

 koszty administracyjne – 133.000 zł. 

Koszty administracyjne i wynagrodzenia inkasentów skalkulowano na podstawie 

przewidywanego wykonania 2014 r. Pozostała kwota przeznczona jest na obsługę gospodarki 

odpadami, obecnie trwa procedura zamówienia publicznego na wywóz i zagospodarowanie 

odpadami na 2015 r.  

Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowana została kwota 100.000 zł przeznaczona na 

zakup budynku na ul.Lipowej 1 w Białej pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Obecnie 

gmina dzierżawi budynek od Gminnej Spółdzielni w Białej. W związku z całkowitym 

zamknięciem spółdzielni zasadne jest dokonanie zakupu tej nieruchomości w celu 

wypełniania dalszych obowiązków związanych z utrzymaniem tego punktu przez gminę. 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  

Na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie zaplanowano kwotę 170.000 zł, 

zadanie realizowane będzie na podstawie umowy ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej, 

zawartej zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIII.379.2014 Rady Miejskiej w Białej           

z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej - 

jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała. Plan 

ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego. 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wydatki w kwocie 159.867 zł przeznaczone są na: 

1. bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście kwota 150.000 zł, 

2. środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 9.867 zł. 

Utrzymanie zieleni realizowane będzie na podstawie umowy ze spółką Wodociągi                           

i Kanalizacja w Białej, zawartej zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIII.379.2014 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.10.2014 r. w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi                       

i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań 

własnych gminy Biała. Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym od roku 2014 o kwotę 

45.000 zł, z powodu zwiększenie terenów zielonych przeznaczonych do pielęgnacji. 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Planowane wydatki w wysokości 510.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym 

opłaty za oświetlenie uliczne wraz z konserwacją. Kalkulacji dokonano na podstawie 

przewidywanego wykonania roku 2014, zwiększając o wskaźnik wzrostu towarów i usług – 

1,2%. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęta została kwota 1.000 zł związana z opłatami 

za przyłączenia energetyczne punktów świetlnych planowanych do podłączenia w latach 

następnych (na ul.Opolskiej i nowym osiedlu przy ul.Kochanowskiego w Białej). 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

Środki w kwocie 60.500 zł przeznaczone są na: 

1. wydatki dokonywane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 50.000 zł, 
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2. pozostałe wydatki (opłaty za wody opadowe i za wydanie decyzji środowiskowych 

itp.) – 10.500 zł.  

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 214.141 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące na kwotę 124.023 zł z przeznaczeniem na: 

 wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 54.023 zł, 

 pozostałe wydatki bieżące – 40.000 zł, 

 opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biała – 30.000 zł, 

(zadanie współfinansowane przy udziale środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 25.500 zł) 

2. wydatki majątkowe – 101.618 zł – przeznaczone są na realizację zadań: 

 finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego – 34.112 zł, 

 finansowanych w ramach środków przeznaczonych na inicjatywę lokalną – 

56.006zł, 

 realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w 

Grabinie” na kwotę 11.500 zł, zadanie realizowane przy udziale środków PROW 

na lata 2207-2013 w kwocie 8.038 zł.  

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

W rozdziale tym skalkulowano wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury oraz świetlic 

i klubów w gminie na kwotę 1.000.000 zł. Środki dla instytucji kultury przekazywane           

w ramach dotacji. Budżet skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 

bieżącego. 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki  

Zaplanowana kwota 130.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z 

funkcjonowaniem bibliotek w gminie. Środki przekazywane są w formie dotacji dla instytucji 

kultury, skalkulowane w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014. 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację projektu “Spotkanie z zabytkami” w 

kwocie 12.100 zł, zadanie realizowane przy udziale środków PROW na lata 2207-2013 w 

kwocie 7.864 zł.  

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 181.174 zł, środki przeznaczone są na: 

1. wydatki bieżące na kwotę 90.965 zł w tym: 

 wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami – 40.965 zł, 

 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 30.000 zł, 

 wynagrodzenia opiekunów świetlic – 20.000 zł. 

2. wydatki majątkowe na kwotę 90.209 zł. przeznaczone na: 

 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami – 

31.260 zł, 

 wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami – 58.949 zł. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

Zaplanowana kwota 572.417 zł dotyczy: 

1. wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych na 

kwotę 61.000 zł, w tym: 

 wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze 

złożonymi wnioskami – 6.000 zł, 

 wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami –5.000 zł, 

 pozostałe wydatki – 50.000 zł.  

2. wydatków majątkowych na kwotę 511.417 zł. przeznaczonych na: 

 modernizacja boisk sportowych w parku w Białej, zadanie wynikające z zapisu 

WPF gminy Biała na lata 2014-2028 – 500.000 zł,  

 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem – 

11.417 zł. 

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Zaplanowana kwota 180.000 zł. przeznaczona jest na wydatki związane z finansowaniem 

klubów sportowych (dotacja).  

 

Łączne wydatki dokonane w 2015 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego wynoszą 

416.942 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej), w tym: 

 wydatki bieżące na kwotę 299.648 zł, 

 wydatki majątkowe na kwotę 117.294 zł. 

Łączne wydatki przeznaczone na inicjatywę lokalną wynoszą 103.626 zł, w tym: 

 wydatki bieżące na kwotę 23.376 zł, 

 wydatki majątkowe na kwotę 80.250 zł. 

w tym 4.228 zł stanowi udział mieszkańców poszczególnych sołectw do realizacji zadania. 
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7.   Przychody i rozchody budżetowe 
 
TAB.12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU 

§ Wyszczególnienie 

2015 rok 

Plan 

w zł 

DEFICYT BUDŻETU 2 920 873 

PRZYCHODY 3 920 873 

952 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym, w tym: 
3 146 000 

 na zadania realizowane przy udziale środków europejskich 1 230 000 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy 675 440 

951 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych 
99 433 

ROZCHODY 1 000 000 

992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym: 1 000 000 

 

 

 

Przedłożony projekt budżetu gminy Biała na 2015 rok jest podstawą gospodarki 

finansowej miasta do czasu jego uchwalenia przez Radę Miejską w Białej, nie później jednak 

niż do 31 stycznia roku budżetowego. 
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8.   Podsumowanie  

 

Planowane na 2015 rok podstawowe parametry budżetowe gminy Biała:  

 
  DOCHODY:                                                30.681.673 zł          tj. 96,4% pw

*
 2014 roku                                   

 

  WYDATKI:                                                 33.602.546 zł          tj. 102,3% pw
* 
2014 roku  

                    w tym: wydatki bieżące              29.811.934 zł          tj.  102,0% pw
* 
2014 roku 

                                wydatki majątkowe           3.790.612 zł          tj. 104,6% pw
* 
2014 roku 

                                                 

 

  DEFICYT                                                     2.920.873 zł       

 

  ROCHODY:                                                 1.000.000 zł           
                    w tym: spłata kredytów                1.000.000 zł           

            

  PRZYCHODY:                                             3.920.873 zł           
                    w tym: kredyty                              1.916.000 zł           

                                pożyczki na zadania  

                                realizowane przy udziale 

                                środków europejskich       1.230.000 zł           

                                wolne środki                         675.440 zł 

                                ze spłat pożyczek                    99.433 zł                

                       

  STAN ZADŁUŻENIA (bez wyłączenia):      8.957.040 zł           

                                          z wyłączeniem          7.727.040 zł           

prognozowany na dzień 31.12.2015 r. 

   

  WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA (bez wyłączenia):   29,2%           

                                          z wyłączeniem                      25,2%           

stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2015 r. w relacji do dochodów  

          

  SPEŁNIENIE ART. 242 UFP
**

: dochody bieżące   30.130.737 zł           

                                                          wydatki bieżące    29.811.934 zł           

                                                          dochody bieżące  wydatki bieżące         norma spełniona 

 

  SPEŁNIENIE ART. 243 UFP
***

: limit            0,1053           

                                                           wskaźnik    0,0506          

                                                           limit  wskaźnik                                       norma spełniona 

* przewidywane wykonanie 

** zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) 

wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o 

nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń 

wyemitowanych  papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt 

budżetu 

*** zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, 

że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z 

obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być 

wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i 

wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia 

arytmetyczna z tych lat   


