
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.395.2020 
BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2021 

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) )zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 

1) projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2021 opiewający na kwoty: 

a) dochody budżetowe na kwotę 62.733.128,00 zł, 

b) wydatki budżetowe na kwotę 67.932.385,00 zł 

wraz z następującymi załącznikami: 

- plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Biała na 2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4, 

- plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 

- plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie 
Biała na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6, 

- zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7, 

- plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8, 

2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r.; 

3) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Burmistrz Białej 

 
 

Edward Plicko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 

1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
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Projekt 
 
z dnia  9 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 244, art. 258 i 264 ust. 3  art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021. 

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2021 w łącznej kwocie 62.733.128,00 zł, w tym:  

1) dochody bieżące na kwotę 49.649.283,00 zł; 

2) dochody majątkowe na kwotę 13.083.845,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2021 w łącznej kwocie 67.932.385,00 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące na kwotę 46.118.840,00 zł; 

2) wydatki majątkowe na kwotę 21.813.545,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.199.257,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 2.867.710,00 zł; 

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2.331.547,00 zł. 

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.040.757,00 zł.  

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 841.500,00 zł. 

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr 5. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych do wysokości 4.093.400,00 zł. 

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 547.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 147.000,00 zł; 

2) wydatki bieżące na nadgodziny, odprawy oraz urlopy dla poratowania zdrowia dla pracowników jednostek 
oświatowych gminy Biała w kwocie 400.000,00 zł. 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 

1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
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Burmistrza Białej

z dnia 9 listopada 2020 r.
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§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
175.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 
175.000,00zł. 

§ 10. Ustala się dochody należne gminie Biała zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych 
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 90.000,00 zł. 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.946.100,00 zł 
i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 
2.046.100,00 zł. 

§ 12. 1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 3.673.000,00 zł.  

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 588.280,85zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Białej do: 

1) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł; 

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł; 

3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 
wydatków majątkowych w ramach działu; 

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian 
w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków 
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych; 

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu; 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 
finansowego; 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4

020 Rolnictwo i łowiectwo 10 000   0   

600 Transport i łączność 4 146 000   0   

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 882 200   0   

710 Działalność usługowa 100 000   0   

750 Administracja publiczna 439 772   118 910   

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 

oraz sądownictwa

2 206   2 206   

752 Obrona narodowa 2 100   2 100   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
8 850   8 850   

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

11 944 768   0   

758 Różne rozliczenia 20 435 470   0   

801 Oświata i wychowanie 1 209 030   0   

851 Ochrona zdrowia 175 000   0   

852 Pomoc społeczna 810 582   32 000   

855 Rodzina 11 940 310   11 910 300

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
9 230 870   0   

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
299 970   0   

926 Kultura fizyczna 96 000   0   

62 733 128   12 074 366   

Plan (w zł)

Dział Treść

Razem

Dochody budżetowe gminy Biała na 2021 r. w układzie działowym

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

020 Leśnictwo 10 000

02001 Gospodarka leśna 10 000

0750

Wpływy 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

10 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 945 200

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
885 000

0630

Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz 

innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu postępowania sądowego           

i prokuratorskiego

500

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień
1 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000

0750

Wpływy 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

877 000

0830 Wpływy z usług 500

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 200

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości
22 500

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień
500

0690 Wpływy z różnych opłat 200

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

0750

Wpływy 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

36 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500

0970 Wpływy z różnych dochodów 500

710 Działalność usługowa 100 000

71095 Pozostała działalność 100 000

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
100 000

750 Administracja publiczna 171 493

75011 Urzędy wojewódzkie 118 930

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

118 910

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań         

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

20

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
7 500

0750

Wpływy 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

1 500

0830 Wpływy z usług 500

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 500

75095 Pozostała działalność 45 063

2057

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

45 063
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 

oraz sądownictwa

2 206

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 
2 206

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 206

752 Obrona narodowa 2 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 100

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa
8 850

75414 Obrona cywilna 8 850

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

8 850

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

11 944 768

75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
7 000

0350

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej

7 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

2 577 600

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 117 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 340 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 101 000
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
17 000

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
2 000

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 100

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat
500

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadku i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

4 313 770

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 830 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 164 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 570

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
120 000

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000

0430 Wpływy z opłaty targowej 200

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
150 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień
4 000

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 1 000

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat
3 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw

45 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

20 000

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa
5 001 398

0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
4 921 398

0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych
80 000

758 Różne rozliczenia 20 373 470

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
11 083 487

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 083 487
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin
8 956 871

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 956 871

75814 Różne rozliczenia finansowe 72 500

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

72 500

75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin
260 612

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 260 612

801 Oświata i wychowanie 788 630

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
20 000

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

20 000

80104 Przedszkola 444 130

0660
Wpływy z opłat za korzystanie                         

z wychowania przedszkolnego
55 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 100

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

366 030

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

20 000

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 324 500

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego

138 000

0690 Wpływy z różnych opłat 9 500

0830 Wpływy z usług 177 000

851 Ochrona zdrowia 175 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 000

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych
175 000

852 Pomoc społeczna 810 582
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane z osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

13 000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

13 000

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne           

i rentowe

188 000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

188 000

85216 Zasiłki stałe 140 000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

140 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

1 000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

126 000

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
71 100

0830 Wpływy z usług 40 000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

31 000

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań           

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

100
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 99 000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

99 000

85295 Pozostała działalność 172 482

0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych
21 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000

2057

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

12 682

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

28 800

855 Rodzina 11 940 310

85501 Świadczenia wychowawcze 9 060 000

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

2 000

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

9 049 000

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 7Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 10



Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

9 000

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia                 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                 

z ubezpieczenia społecznego

2 539 000

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

3 000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 523 000

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

8 000

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

5 000

85503 Karta Dużej Rodziny 10

2360

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

10

85504 Wspieranie rodziny 331 000

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

1 000
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

328 000

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie                            

z przeznaczeniem lub wykorzystanych              

z naruszeniem procedur, o których mowa      

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości

2 000

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane z osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

10 300

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

10 300

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
2 303 700

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 946 100

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

1 940 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień
3 000

0830 Wpływy z usług 2 000

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 100

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat
1 000

90019

Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

12 000

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000

90020

Wpływy i wydatki związane                             

z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych

100

0400 Wpływy z opłaty produktowej 100

90095 Pozostała działalność 345 500
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

2057

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

345 500

926 Kultura fizyczna 72 974

92601 Obiekty sportowe 3 000

0750

Wpływy 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

3 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 69 974

2057

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

69 974

49 649 283

Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 4 146 000

60016 Drogi publiczne gminne 2 796 000

6257

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

1 266 000

OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody majątkowe budżetu gminy Biała na 2021 r.

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 10Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 13



Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

1 530 000

60017 Drogi wewnętrzne 1 350 000

6260

Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

150 000

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

1 200 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 937 000

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
750 000

6260

Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

750 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187 000

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności

7 000

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości

180 000

750 Administracja publiczna 268 279

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
223 200

6260

Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

223 200

75095 Pozostała działalność 45 079
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Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

6257

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

45 079

758 Różne rozliczenia 62 000

75814 Różne rozliczenia finansowe 62 000

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

62 000

801 Oświata i wychowanie 420 400

80195 Pozostała działalność 420 400

6260

Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

420 400

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
6 927 170

90095 Pozostała działalność 6 927 170

6257

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

6 927 170

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
299 970

92195 Pozostała działalność 299 970

6257

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

299 970

926 Kultura fizyczna 23 026

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 026

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 12Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 15



Dział Rozdział § Treść Plan (w zł)

1 2 3 4 5

6257

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

23 026

13 083 845

62 733 128

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

OGÓŁEM DOCHODY 
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4

020 Rolnictwo i łowiectwo 132 000   0   

600 Transport i łączność 8 414 337   0   

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 670 000   0   

710 Działalność usługowa 524 000   0   

750 Administracja publiczna 6 224 324   118 910   

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 

oraz sądownictwa

2 206   2 206   

752 Obrona narodowa 2 100   2 100   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
506 861   8 850   

757 Obsługa długu publicznego 550 000   0   

758 Różne rozliczenia 627 000   0   

801 Oświata i wychowanie 16 532 850   0   

851 Ochrona zdrowia 175 000   0   

852 Pomoc społeczna 3 062 567   32 000   

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 287 162   0   

855 Rodzina 12 180 544   11 910 300   

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
13 125 738   0   

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
2 388 236   0   

926 Kultura fizyczna 527 460   0   

67 932 385   12 074 366   

Plan (w zł)

Dział Treść

Razem

Wydatki budżetowe gminy Biała na 2021 r. w układzie działowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 132 000   0   

01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi
10 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 10 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
10 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
10 000   0   

01030 Izby rolnicze 57 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 57 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
57 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
57 000   0   

01095 Pozostała działalność 65 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 65 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
65 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
65 000   0   

600 Transport i łączność 663 017   0   

60016 Drogi publiczne gminne 527 075   0   

Wydatki bieżące, w tym: 527 075   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
527 075   0   

Wydatki bieżące budżetu gminy Biała na 2021 r.

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
527 075   0   

60017 Drogi wewnętrzne 135 942   0   

Wydatki bieżące, w tym: 135 942   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
135 942   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
135 942   0   

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 140 000   0   

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
1 085 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 085 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
1 085 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
50 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
1 035 000   0   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 55 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
55 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
55 000   0   

710 Działalność usługowa 362 000   0   

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 50 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
50 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
3 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
47 000   0   

71035 Cmentarze 73 000   0   
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zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

Wydatki bieżące, w tym: 73 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
73 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
73 000   0   

71095 Pozostała działalność 239 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 239 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
235 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
230 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
5 000   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000   0   

750 Administracja publiczna 5 094 324   118 910   

75011 Urzędy wojewódzkie 125 410   118 910   

Wydatki bieżące, w tym: 125 410   118 910   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
125 410   118 910   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
123 910   118 910   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
1 500   0   

75022
Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
155 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 155 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
15 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
15 000   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000   0   

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
3 795 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 3 795 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
3 780 000   0   
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 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
3 070 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
710 000   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000   0   

75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego
677 314   0   

Wydatki bieżące, w tym: 677 314   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
677 314   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
585 050   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
92 264   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0   0   

75095 Pozostała działalność 341 600   0   

Wydatki bieżące, w tym: 341 600   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
195 100   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
72 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
123 100   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 000   0   

3. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

64 500   0   

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 

oraz sądownictwa

2 206   2 206   

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrona prawa 
2 206   2 206   

Wydatki bieżące, w tym: 2 206   2 206   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
2 206   2 206   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
2 206   2 206   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
0   0   
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752 Obrona narodowa 2 100   2 100   

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100   2 100   

Wydatki bieżące, w tym: 2 100   2 100   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
2 100   2 100   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
2 100   2 100   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa
502 861   8 850   

75412 Ochotnicze straże pożarne 484 011   0   

Wydatki bieżące, w tym: 484 011   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
344 011   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
60 000   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
284 011   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000   

3. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

100 000   

75414 Obrona cywilna 8 850   8 850   

Wydatki bieżące, w tym: 8 850   8 850   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
8 850   8 850   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
8 850   8 850   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
0   0   

75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 10 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
10 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
10 000   0   
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757 Obsługa długu publicznego 550 000   0   

75702

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego - kredyty i pożyczki

550 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 550 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
550 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
550 000   0   

758 Różne rozliczenia 627 000   0   

75818 Rezerwy ogólne i celowe 627 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 627 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
627 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
627 000   0   

801 Oświata i wychowanie 15 352 850   0   

80101 Szkoły podstawowe 9 946 179   0   

Wydatki bieżące, w tym: 9 946 179   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
8 630 238   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
7 663 646   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
966 592   0   

2. dotacje na zadania bieżące 980 000   0   

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 335 941   0   

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
270 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 270 000   0   

1. dotacje na zadania bieżące 270 000   0   

80104 Przedszkola 2 571 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 2 571 000   0   
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1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
2 315 475   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
2 054 270   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
261 205   0   

2. dotacje na zadania bieżące 84 000   0   

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 588   0   

4. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

81 937   

80113 Dowożenie uczniów do szkół 470 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 470 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
470 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
470 000   0   

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 470   0   

Wydatki bieżące, w tym: 35 470   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 470   0   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 847 379   0   

Wydatki bieżące, w tym: 847 379   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
846 879   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
473 792   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
373 087   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500   0   

80149

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki         

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

238 209   0   
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Wydatki bieżące, w tym: 238 209   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
209 069   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
205 098   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
3 971   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 140   0   

3. dotacje na zadania bieżące 20 000   

80150

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki          

i metod pracy dla dzieci i młodzieży            

w szkołach podstawowych

861 654   0   

Wydatki bieżące, w tym: 861 654   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
792 354   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
747 724   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
44 630   0   

2. dotacje na zadania bieżące 40 000   0   

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 300   0   

80195 Pozostała działalność 112 959   0   

Wydatki bieżące, w tym: 112 959   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
112 959   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
112 959   0   

851 Ochrona zdrowia 175 000   0   

85153 Zwalczanie narkomani 2 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 2 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
2 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
2 000   0   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 173 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 173 000   0   
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1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
43 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
23 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
20 000   0   

2. dotacje na zadania bieżące 130 000   0   

852 Pomoc społeczna 3 062 567   32 000   

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie
1 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
1 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
1 000   0   

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane z osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach               

w centrum integracji społecznej

13 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 13 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
13 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
13 000   0   

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc                     

w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

293 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 293 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 000   0   

85215 Dodatki mieszkaniowe 135 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 135 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 000   0   

85216 Zasiłki stałe 140 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 140 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000   0   
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85219 Ośrodki pomocy społecznej 936 897   1 000   

Wydatki bieżące, w tym: 936 897   1 000   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
930 909   12   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
760 996   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
169 913   12   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 988   988   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
343 316   31 000   

Wydatki bieżące, w tym: 343 316   31 000   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
340 816   31 000   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
308 112   16 000   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
32 704   15 000   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500   0   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 169 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 169 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 000   0   

85295 Pozostała działalność 1 031 354   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 031 354   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
792 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
792 000   0   

2. dotacje ma zadania bieżące 150 000   0   

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000   0   

4. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

41 354   0   

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 287 162   0   

85401 Świetlice szkolne 272 055   0   
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Wydatki bieżące, w tym: 272 055   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
258 210   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
238 575   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
19 635   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 845   0   

85415
Pomoc materialna dla uczniów                  

o charakterze socjalnym
4 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 4 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000   0   

85416
Pomoc materialna dla uczniów                        

o charakterze motywacyjnym
10 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 10 000   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000   0   

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 107   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 107   0   

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 107   0   

855 Rodzina 12 180 544   11 910 300   

85501 Świadczenia wychowawcze 9 060 000   9 049 000   

Wydatki bieżące, w tym: 9 060 000   9 049 000   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
87 916   76 916   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
70 050   70 050   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
17 866   6 866   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 972 084   8 972 084   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia                 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                 

z ubezpieczenia społecznego

2 535 500   2 523 000   

Wydatki bieżące, w tym: 2 535 500   2 523 000   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
262 889   250 389   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
244 049   244 049   
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 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
18 840   6 340   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 272 611   2 272 611   

85504 Wspieranie rodziny 398 569   328 000   

Wydatki bieżące, w tym: 398 569   328 000   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
80 599   10 580   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
67 162   8 394   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
13 437   2 186   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 970   317 420   

85508 Rodziny zastępcze 56 175   0   

Wydatki bieżące, w tym: 56 175   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
56 175   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
56 175   0   

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane z osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

10 300   10 300   

Wydatki bieżące, w tym: 10 300   10 300   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
10 300   10 300   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
10 300   10 300   

85516
System opieki nad dziećmi w wieku do            

lat 3
120 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 120 000   0   

1. dotacje na zadania bieżące 120 000   0   

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
3 853 436   0   

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 174 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 174 000   0   
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
174 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
174 000   0   

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 946 100   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 946 100   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
1 942 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
219 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
1 723 000   0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100   

90003 Oczyszczanie miast i wsi 160 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 160 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
160 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
160 000   0   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 197 022   0   

Wydatki bieżące, w tym: 197 022   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
197 022   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
197 022   0   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 728 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 728 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
728 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
728 000   0   
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

90019

Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

40 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 40 000   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
40 000   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
10 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
30 000   0   

90095 Pozostała działalność 608 314   0   

Wydatki bieżące, w tym: 608 314   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
162 314   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
162 314   0   

2. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

446 000   0   

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
1 760 073   0   

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 1 300 000   0   

1. dotacje na zadania bieżące 1 300 000   0   

92116 Biblioteki 155 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 155 000   0   

1. dotacje na zadania bieżące 155 000   0   

92195 Pozostała działalność 305 073   0   

Wydatki bieżące, w tym: 305 073   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
305 073   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
43 000   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
262 073   
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

926 Kultura fizyczna 371 700   0   

92601 Obiekty sportowe 131 700   0   

Wydatki bieżące, w tym: 131 700   0   

1. wydatki jednostek budżetowych,           

w tym:
76 700   0   

 - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
0   0   

 - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań
76 700   0   

2. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

55 000   

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000   0   

Wydatki bieżące, w tym: 240 000   0   

1. dotacje na zadania bieżące 220 000   0   

2. wydatki na programy finansowane            

z udziałem środków, o których mowa                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

20 000   

46 118 840   12 074 366   

600 Transport i łączność 7 751 320 0

60016 Drogi publiczne gminne 4 550 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 4 550 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 550 000

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

2 000 000

60017 Drogi wewnętrzne 3 201 320 0

Wydatki majątkowe, w tym: 3 201 320

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 201 320

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 530 000 0

70004
Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej
1 500 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 1 500 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki majątkowe budżetu gminy Biała na 2021 r.
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 30 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000

710 Działalność usługowa 162 000 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 162 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 162 000

750 Administracja publiczna 1 130 000 0

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
1 130 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 1 130 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 130 000

75095 Pozostała działalność 0 0

Wydatki majątkowe, w tym: 0

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

0

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
4 000 0

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 4 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000

801 Oświata i wychowanie 1 180 000 0

80101 Szkoły podstawowe 250 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 250 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 250 000

80195 Pozostała działalność 930 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 930 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 930 000

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
9 272 302 0

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 100 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 100 000

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

100 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 84 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 84 000
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ogółem
w tym zadania 

zlecone

1 2 3 4 5

Plan (w zł)

Dział Rozdział Treść

inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 000

90019

Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

50 000 0

Wydatki majątkowe, w tym: 50 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

90095 Pozostała działalność 9 038 302 0

Wydatki majątkowe, w tym: 9 038 302

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 038 302

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

8 983 500

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
628 163 0

92195 Pozostała działalność 628 163 0

Wydatki majątkowe, w tym: 628 163

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 628 163

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

484 000

926 Kultura fizyczna 155 760 0

92601 Obiekty sportowe 155 760 0

Wydatki majątkowe, w tym: 155 760

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 155 760

na programy finansowane z udziałem środków,                   

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego

135 000

21 813 545 0

67 932 385 12 074 366

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM WYDATKI 
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Przychody Rozchody

1 2 3 4

905

Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających                

z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach

10 000

906

Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z wynikających              

z rozliczenia środków określonych 

w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                  

i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych 

środków

69 647

950
Wolne środki, o których mowa         

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2 867 710

952

Przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym

3 093 400

992
Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów
841 500

6 040 757 841 500Razem

Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na 2021 r.

w zł
§ Nazwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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Plan dochodów

w zł

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 118 910   

75011 Urzędy wojewódzkie 118 910   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

118 910   

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 206   

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
2 206   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 206   

752 Obrona narodowa 2 100   

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 100   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
8 850   

75414 Obrona cywilna 8 850   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

8 850   

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 

Dział Rozdział § Treść

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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852 Pomoc społeczna 32 000   

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

1 000   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
31 000   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

31 000   

855 Rodzina 11 910 300   

85501 Świadczenia wychowawcze 9 049 000   

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa                     w wychowaniu dzieci

9 049 000   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 523 000   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 523 000   

85504 Wspieranie rodziny 328 000   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

328 000   

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

10 300   
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2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

10 300   

12 074 366   

Plan dochodów

w zł

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 118 910   

75011 Urzędy wojewódzkie 118 910   

Wydatki bieżące, w tym: 118 910   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 910   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 910   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0   

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 206   

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
2 206   

Wydatki bieżące, w tym: 2 206   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 206   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 206   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752 Obrona narodowa 2 100   

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 100   

Wydatki bieżące, w tym: 2 100   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 100   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 100   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
8 850   

75414 Obrona cywilna 8 850   

Wydatki bieżące, w tym: 8 850   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 850   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 850   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852 Pomoc społeczna 32 000   

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000   

Wydatki bieżące, w tym: 1 000   

Razem

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 

Dział Rozdział § Treść
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1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 988   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
31 000   

Wydatki bieżące, w tym: 31 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 000   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000   

855 Rodzina 11 910 300   

85501 Świadczenia wychowawcze 9 049 000   

Wydatki bieżące, w tym: 9 049 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 916   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 050   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 866   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 972 084   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 523 000   

Wydatki bieżące, w tym: 2 523 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250 389   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 049   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 340   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 272 611   

85504 Wspieranie rodziny 328 000   

Wydatki bieżące, w tym: 328 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 580   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 394   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 186   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 420   

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

10 300   

Wydatki bieżące, w tym: 10 300   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 300   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 300   

12 074 366   Razem
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podmiotowe przedmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6 7

1 753 000   1 585 000   0   168 000   

801 Oświata i wychowanie 84 000   0   0   84 000   

80104 Przedszkola 84 000   84 000   

851 Ochrona zdrowia 130 000   130 000   0   0   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000   130 000   

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 1 539 000   1 455 000   0   84 000   

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice       

i kluby
1 300 000   1 300 000   

92116 Biblioteki 155 000   155 000   

92195 Pozostała działalność 84 000   84 000   

1 920 000   1 310 000   0   610 000   

801 Oświata i wychowanie 1 310 000   1 310 000   0   0   

80101 Szkoły podstawowe 980 000   980 000   

80103
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
270 000   270 000   

80149

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci        

w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

20 000   20 000   

80150

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci                

i młodzieży w szkołach 

podstawowych

40 000   40 000   

852 Pomoc społeczna 150 000   0   0   150 000   

85295 Pozostała działalność 150 000   150 000   

855 Rodzina 120 000   0   0   120 000   

85516
System opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3
120 000   0   120 000   

900
Gospodarka komunalna                    

i ochrona środowiska 50 000   0   0   50 000   

90019

Wpływy i wydatki związane                 

z gromadzeniem środków z opłat      

i kar za korzystanie ze środowiska

50 000   0   50 000   

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów 

publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść

Razem 

dotacje,                 

w tym:

Kwota dotacji (w zł)

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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926 Kultura fizyczna 290 000   0   0   290 000   

92601 Obiekty sportowe 70 000   70 000   

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
220 000   220 000   

3 673 000   2 895 000   0   778 000   Razem dotacje
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Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł)
1 2 3 4 5

1. Browiniec Polski 14 676,72   

600 Transport i łączność 11 526,72   

60017 Drogi wewnętrzne 11 526,72   

wydatki bieżące, w tym: 11 526,72   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 11 526,72   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150,00   

90095 Pozostała działalność 150,00   

wydatki bieżące, w tym: 150,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 150,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00   

92195 Pozostała działalność 3 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00   

2. Brzeźnica 19 439,07   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
5 900,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 900,00   

wydatki bieżące, w tym: 5 900,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 900,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 239,07   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1 039,07   

wydatki bieżące, w tym: 1 039,07   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 039,07   

90095 Pozostała działalność 10 200,00   

wydatki majątkowe, w tym: 10 200,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 200,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300,00   

92195 Pozostała działalność 2 300,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 300,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 300,00   

3. Chrzelice 34 505,43   

600 Transport i łączność 24 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 24 000,00   

wydatki majątkowe w tym: 24 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 24 000,00   

750 Administracja publiczna 1 000,00   

75095 Pozostała działalność 1 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 305,43   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 305,43   

wydatki bieżące, w tym: 2 305,43   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 305,43   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00   

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała                  

na 2021 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Białej

z dnia .................... 2020 r.
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92195 Pozostała działalność 3 500,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 500,00   

926 Kultura fizyczna 3 700,00   

92601 Obiekty sportowe 3 700,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 700,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 700,00   

4. Czartowice 13 551,07   

600 Transport i łączność 13 551,07   

60017 Drogi wewnętrzne 13 551,07   

wydatki majątkowe, w tym: 13 551,07   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 551,07   

5. Dębina 12 728,48   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 728,48   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 4 228,48   

wydatki bieżące, w tym: 4 228,48   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 228,48   

90095 Pozostała działalność 8 500,00   

wydatki bieżące, w tym: 8 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 500,00   

6. Frącki 13 984,01   

600 Transport i łączność 1 200,00   

60017 Drogi wewnętrzne 1 200,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 200,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 200,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00   

90095 Pozostała działalność 10 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 10 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 784,01   

92195 Pozostała działalność 2 784,01   

wydatki bieżące, w tym: 2 784,01   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 784,01   

7. Gostomia 26 842,37   

600 Transport i łączność 24 342,37   

60017 Drogi wewnętrzne 24 342,37   

wydatki bieżące, w tym: 4 342,37   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 342,37   

wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 20 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 500,00   

wydatki bieżące, w tym: 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 500,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00   

92195 Pozostała działalność 2 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

8. Górka Prudnicka 16 798,13   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 798,13   

92195 Pozostała działalność 16 798,13   

wydatki majątkowe, w tym: 16 798,13   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 16 798,13   

9. Józefów 13 551,07   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 551,07   
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90095 Pozostała działalność 13 551,07   

wydatki bieżące, w tym: 13 551,07   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 551,07   

10. Kolnowice 18 703,07   

600 Transport i łączność 17 703,07   

60016 Drogi publiczne gminne 4 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 4 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 13 703,07   

wydatki majątkowe, w tym: 13 703,07   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 703,07   

926 Kultura fizyczna 1 000,00   

92601 Obiekty sportowe 1 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000,00   

11. Krobusz 20 997,66   

600 Transport i łączność 20 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 20 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 997,66   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 897,66   

wydatki bieżące, w tym: 897,66   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 897,66   

90095 Pozostała działalność 100,00   

wydatki bieżące, w tym: 100,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 100,00   

12. Laskowiec 12 685,18   

600 Transport i łączność 10 385,18   

60017 Drogi wewnętrzne 10 385,18   

wydatki majątkowe, w tym: 10 385,18   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 385,18   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 300,00   

wydatki bieżące, w tym: 300,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 300,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00   

92195 Pozostała działalność 2 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

13. Ligota Bialska 23 422,13   

600 Transport i łączność 5 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 5 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 5 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
4 000,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 4 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 422,13   

92195 Pozostała działalność 14 422,13   

wydatki majątkowe, w tym: 14 422,13   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 14 422,13   

14. Łącznik 43 294,15   

600 Transport i łączność 25 000,00   
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60017 Drogi wewnętrzne 25 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 25 000,00   

750 Administracja publiczna 6 000,00   

75095 Pozostała działalność 6 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 6 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 000,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
1 111,32   

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 111,32   

wydatki bieżące, w tym: 1 111,32   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 111,32   

926 Kultura fizyczna 11 182,83   

92601 Obiekty sportowe 11 182,83   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 9 182,83   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 182,83   

15. Miłowice 13 680,95   

600 Transport i łączność 13 680,95   

60017 Drogi wewnętrzne 13 680,95   

wydatki majątkowe, w tym: 13 680,95   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 680,95   

16. Mokra 14 979,77   

600 Transport i łączność 2 179,77   

60017 Drogi wewnętrzne 2 179,77   

wydatki bieżące, w tym: 2 179,77   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 179,77   

750 Administracja publiczna 1 000,00   

75095 Pozostała działalność 1 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 800,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 600,00   

wydatki bieżące, w tym: 600,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 600,00   

90095 Pozostała działalność 10 200,00   

wydatki bieżące, w tym: 10 200,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 200,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00   

92195 Pozostała działalność 1 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000,00   

17. Nowa Wieś 17 620,72   

600 Transport i łączność 1 700,00   

60017 Drogi wewnętrzne 1 700,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 700,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 700,00   

750 Administracja publiczna 3 000,00   

75095 Pozostała działalność 3 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
2 000,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   
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z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 490,00   

wydatki bieżące, w tym: 490,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 490,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 430,72   

92195 Pozostała działalność 10 430,72   

wydatki majątkowe, w tym: 10 430,72   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 430,72   

18. Ogiernicze 14 849,89   

600 Transport i łączność 10 849,89   

60016 Drogi publiczne gminne 3 075,00   

wydatki bieżące w tym: 3 075,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 075,00   

60017 Drogi wewnętrzne 7 774,89   

wydatki bieżące, w tym: 7 774,89   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 774,89   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00   

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 4 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00   

19. Olbrachcice 23 032,49   

600 Transport i łączność 21 532,49   

60017 Drogi wewnętrzne 21 532,49   

wydatki bieżące, w tym: 3 532,49   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 532,49   

wydatki majątkowe, w tym: 18 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 18 000,00   

750 Administracja publiczna 1 500,00   

75095 Pozostała działalność 1 500,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500,00   

20. Otoki 16 711,54   

600 Transport i łączność 8 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 8 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 8 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 000,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 711,54   

92195 Pozostała działalność 8 711,54   

wydatki majątkowe, w tym: 8 711,54   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 711,54   

21. Pogórze 33 726,14   

750 Administracja publiczna 6 600,00   

75095 Pozostała działalność 6 600,00   

wydatki bieżące, w tym: 6 600,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 600,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
3 000,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 126,14   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 3 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 3 000,00   

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 5Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 46



z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00   

90095 Pozostała działalność 21 126,14   

wydatki bieżące, w tym: 1 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500,00   

wydatki majątkowe, w tym: 19 626,14   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 19 626,14   

22. Prężyna 20 824,48   

600 Transport i łączność 13 124,48   

60017 Drogi wewnętrzne 13 124,48   

wydatki bieżące, w tym: 3 124,48   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 124,48   

wydatki majątkowe, w tym: 10 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
2 000,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 700,00   

90095 Pozostała działalność 1 700,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 700,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 700,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 4 000,00   

92195 Pozostała działalność 4 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 4 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00   

23. Przedmieście 26 712,49   

600 Transport i łączność 25 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 25 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 25 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 712,49   

90095 Pozostała działalność 1 712,49   

wydatki bieżące, w tym: 1 712,49   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 712,49   

24. Radostynia 25 803,31   

600 Transport i łączność 1 200,00   

60017 Drogi wewnętrzne 1 200,00   

wydatki bieżące, w tym: 1 200,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 200,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 803,31   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 803,31   

wydatki bieżące, w tym: 803,31   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 803,31   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 23 800,00   

92195 Pozostała działalność 23 800,00   

wydatki majątkowe, w tym: 23 800,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 23 800,00   

25. Rostkowice 17 360,95   

600 Transport i łączność 8 360,95   

60017 Drogi wewnętrzne 8 360,95   

wydatki bieżące, w tym: 8 360,95   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 360,95   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00   

90095 Pozostała działalność 9 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 9 000,00   
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z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 000,00   

26. Solec 17 057,89   

600 Transport i łączność 2 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 057,89   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 157,89   

wydatki bieżące, w tym: 157,89   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 157,89   

90095 Pozostała działalność 14 900,00   

wydatki bieżące, w tym: 14 900,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 14 900,00   

27. Śmicz 28 877,20   

600 Transport i łączność 4 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 4 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 4 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00   

750 Administracja publiczna 10 000,00   

75095 Pozostała działalność 10 000,00   

wydatki bieżące, w tym: 10 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 500,00   

wydatki bieżące, w tym: 2 500,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 500,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 800,00   

92195 Pozostała działalność 800,00   

wydatki bieżące, w tym: 800,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 800,00   

926 Kultura fizyczna 11 577,20   

92601 Obiekty sportowe 11 577,20   

wydatki majątkowe, w tym: 11 577,20   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 11 577,20   

28. Wasiłowice 15 888,95   

600 Transport i łączność 10 000,00   

60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00   

wydatki majątkowe, w tym: 10 000,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 200,00   

wydatki bieżące, w tym: 200,00   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 200,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 5 688,95   

92195 Pozostała działalność 5 688,95   

wydatki bieżące, w tym: 5 688,95   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 688,95   

29. Wilków 15 975,54   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 975,54   

90095 Pozostała działalność 15 975,54   

wydatki majątkowe, w tym: 15 975,54   

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 975,54   

588 280,85   Razem
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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 1. 

         Procedowanie nad budżetem Gminy Biała, w ramach przepisów określonych ustawą         

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2, 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 przepisów 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 2021 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 terytorialnego3 i ustawę             

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4.  

 

       Podstawę opracowania budżetu gminy Biała na 2021 r. stanowi Wieloletnia Prognoza 

Finansowa gminy Biała na lata 2021-2028 w części dotyczącej 2021 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 zagranicznych5. 

 

1.2. Założenia ogólne 

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

a) prognozowane wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministerstwo 

Finansów w następujących dokumentach: 

− pt. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 

projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020 r.), opublikowane  

w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu  

29 lipca 2020 r. 

− w założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 r. (lipiec 2020 r.), 

b) kryteria kierunkowe polityki budżetowej przyjęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Biała na lata 2021-2028, 

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

budżetu, 

 
1 Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.  

2 Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm. 

3 Dz.U. 2020 r. poz. 23 ze zm. 

4 Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm. 

5 Dz.U. 2014 r. poz. 1053 ze zm. 
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d) informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału          

w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów 

(pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.). 

Projekt budżetu gminy Biała na 2021 r. został opracowany w powiązaniu z projektem nowej 

edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała obejmującej lata 2021-2028, będącej 

kontynuacją aktualnej WPF. Założenia na 2021 r. wpisują się w średnio- i długookresowe 

główne cele polityki budżetowej Gminy takie jak redukcja deficytu budżetowego w krótkim 

okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz 

ograniczanie przyrostu zadłużenia, aż do jego całkowitej spłaty na koniec okresu 

prognostycznego i utrzymywaniu poziomu długu poniżej 40% względem dochodów ogółem, 

przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na 

ostatnią fazę procesu inwestycyjnego projektów finansowanych przy udziale środków z Unii 

Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 oraz nowej perspektywy 2021-2027.  

Zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu musi uwzględniać ograniczenia wynikające  

z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy  

o finansach publicznych6, tj. utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi  

a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi 

zadłużenia. 

Na rok 2021 obowiązują reguły ostrożnościowe wg dotychczasowego brzmienia. 

Ustawodawca w ustawie  z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych ustaw7 wprowadził nowe reguły ostrożnościowe, które obowiązywać będą  

w kolejnych latach, szczegóły wejścia w życie tych przepisów opisane zostały w objaśnienia 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028. Czyli ustawodawca 

wprowadził okres przejściowy aby jednostki samorządu terytorialnego mogły dostosować 

budżety by spełnić w przyszłości te reguły. Stąd też wprowadzona została po raz kolejny 

racjonalizacja wydatków bieżących w celu spełniania „nowych” reguł ostrożnościowych  

z zachowaniem zdolności kredytowej na lata następne. 

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków 

bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.8, wg, którego wydatki bieżące nie 

mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne 

środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Oznacza to, co do 

zasady konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących budżetu do 

wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.  

Przepis art. 243 stanowi, że „Organ stanowiący j.s.t. 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 lat poprzedzających dany rok budżetowy, jako średnia arytmetyczna  

z tych 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.  

 
6 Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm. 

7 Dz.U. 2018 r. poz. 2500 

8Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm. 
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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, jak również 

negatywny wpływ sytuacji finansowej wywołany stanem epidemii. Obniżenie tempa wzrostu 

dochodów dotyczy w szczególności wpływów z podatków i opłat lokalnych w stosunku do 

wzrostu wydatków bieżących. W szczególności negatywny wpływ na wzrost wydatków 

bieżących ma ponowne zwiększenie w przyszłym roku płacy minimalnej.  

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 2021-2028. 

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 2021 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, 

− dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, 

− weryfikacja skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi gminy, 

− intensyfikowanie pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku, 

− maksymalizacja absorpcji środków europejskich i z innych źródeł. 

W zakresie dotyczącym relacji zadłużenia gminy do dochodów gminy przewiduje się spadek 

wskaźnika zadłużenia do poziomu 13,8% (pomimo wzrostu kwoty planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek). Spadek planowanego zadłużenia wynika ze wzrostu 

dochodów ogółem, w szczególności dotacji z budżetu państwa oraz planowanych do 

pozyskania środków zewnętrznych. 

Budżet gminy Biała na 2021 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi 

dla tego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała na lata 2021-2028. 

2.   Wskaźniki makroekonomiczne 

 
TAB.1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2019-2023 

Wskaźnik 

Jed- 

-nos- 

-tka 

2019 

2020 2021 2022 2023 

PW* Prognoza Prognoza Prognoza 

Dynamika cen towarów  

i usług konsumpcyjnych – 

dynamika średnioroczna 

% 102,3 103,3 101,8 102,2 102,4 

Dynamika realna Produktu 

Krajowego Brutto 
% 101,4 95,4 104,0 103,4 103,0 

* PW przewidywane wykonanie 
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    Przy opracowaniu budżetu gminy Biała na 2021 r. posłużono się wskaźnikami 

makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych w Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa. 

2. Główne pozycje budżetowe 

 
TAB.2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2020-2021 

2020 rok 2020 rok 2021 rok

Plan
Przewidywane 

wykonanie (PW)
Plan 2020=Plan 2020=PW

w zł w zł w zł w % w %

A. DOCHODY OGÓŁEM 56 323 322 54 440 000 62 733 128 111,4 115,2

A.1 Dochody bieżące 50 554 791 49 985 527 49 649 283 98,2 99,3

A.2 Dochody majątkowe 5 768 531 4 454 473 13 083 845 226,8 293,7

B. WYDATKI OGÓŁEM 60 312 133 55 457 228 67 932 385 112,6 122,5

B.1 Wydatki bieżące 47 599 334 45 844 328 46 118 840 96,9 100,6

B.2 Wydatki majątkowe 12 712 799 9 612 900 21 813 545 171,6 226,9

C. DEFICYT (A-B) -3 988 811 -1 017 228 -5 199 257 130,3 511,1

D. ROZCHODY 1 291 600 1 291 600 841 500 65,2 65,2

D.1 Spłata kredytów, pożyczek; w tym: 1 291 600 1 291 600 841 500 65,2 65,2

Spłata kredytów i pożyczek na zadania 

finansowane przy udziale środków 

europejskich 

0 0 0 0,0 0,0

D.2 Pożyczki udzielone 0 0 0 x x

E. DEFICYT FAKTYCZNY (C-D) -5 280 411 -2 308 828 -6 040 757 114,4 261,6

F. PRZYCHODY 5 280 411 5 256 185 6 040 757 114,4 114,9

F.1 Kredyty i pożyczki; w tym: 798 400 0 3 093 400 387,4 x

Kredyty i pożyczki na zadania finansowane 

przy udziale środków europejskich
0 0 0 x x

F.2 Wolne środki na rachunku bieżącym 4 268 634 5 042 808 2 877 710 67,4 57,1

F.3

Niewykorzystane środki pieniężne, o 

których mowa w art.. 214 ust. 2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych

124 628 124 628 69 647 x x

F.4 Spłata pożyczek udzielonych 88 749 88 749 0 0,0 0,0

G. WYNIK FINANSOWY (A-B-D+F) 0 2 947 357 0 0,0 0 

Dynamika 2021/2020

Lp. Wyszczególnienie

 
* Plan na 2020 r. opracowano wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

DOCHODY   

Planowane na 2021 rok dochody ogółem gminy Biała wynoszą 62.733.128 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 15,2%, tj. o kwotę 

8.293.128 zł. 

Planowane na 2021 rok dochody bieżące gminy Biała wynoszą 49.649.283 zł, co oznacza 

nominalny spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 0,7%, tj. o kwotę 

336.244 zł. 

Planowane na 2021 rok dochody majątkowe gminy Biała wynoszą 13.083.845 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 193,7%, tj.  

o kwotę 8.629.372 zł. 

 

WYDATKI 

Planowane na 2021 rok wydatki ogółem gminy Biała wynoszą 67.932.385 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 22,5%, tj. o kwotę 

12.475.157 zł. 
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Planowane na 2021 rok wydatki bieżące gminy Biała wynoszą 46.118.840 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 0,6%, tj. o kwotę 

274.512 zł. Wydatki bieżące wzrastają proporcjonalnie do dochodów bieżących .  

Planowane na 2021 rok wydatki majątkowe gminy Biała wynoszą 21.813.545 zł, co oznacza 

nominalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 126,9%,                   

tj. o kwotę 12.200.645 zł. Do planu inwestycyjnego przyjęto wszystkie przedsięwzięcia  

z obowiązującej edycji WPF gminy Biała na lata 2020-2028 oraz 

− wydatki, na które już pozyskano dofinansowanie (podpisane umowy) – 382.200 zł,  

tj. 1,8% planu wydatków majątkowych; 

− wydatki finansowane z własnych środków – 1.251.045 zł, tj. 5,7% planu wydatków 

majątkowych;  

− wydatki, których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – 

20.180.300 zł, tj. 92,5% planu wydatków majątkowych. 

Wzrost wydatków inwestycyjnych wynika również z przesunięcia części wydatków 

majątkowych planowanych do wykonania w 2020 r. na 2021 r. W 2020 r. gmina złożyła 

wnioski o dofinansowanie dużych zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozpatrzone. 

 

DEFICYT  BUDŻETU  

Budżet gminy Biała na 2021 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody)  

w wysokości 5.199.257 zł, co oznacza nominalny wzrost deficytu o 411,1%, tj. o kwotę  

4.182.029 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. 

Źródłem sfinansowania deficytu będą: 

1. wolne środki na rachunku bieżącym, 

2. kredyty i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w 2021 r. 

 

4.   Normy ostrożnościowe   

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących obowiązująca do roku 2021 

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9 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. 

 

 
9 Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm. 
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Planowane na 2021 rok wydatki bieżące (46.118.840 zł) są niższe od prognozowanych 

dochodów bieżących (49.649.283 zł) o kwotę 3.530.443 zł.  

Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu 

wydatków bieżących. 

W 2020 r. różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi (przewidywane 

wykonanie) wynosi 4.141.199 zł, jest to spadek (rok do roku – rok 2021 do roku 2020)  

o kwotę 610.756 zł, czyli o 14,7%.  

Ostateczna wielkość nadwyżki operacyjnej znana będzie po zamknięciu roku budżetowego. 

Biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny zarówno w I jak i II półroczu dokonano ograniczeń 

wszelkich wydatków bieżących, budżet realizowany jest tylko w niezbędnym zakresie 

pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie gminy. 

4.2. Wskaźnik zadłużenia i obsługi zadłużenia 

Począwszy od budżetu i WPF na rok 2021, w zakresie prognozowania relacji spłaty 

zobowiązań na lata 2020-2025 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw10, wyznaczające reguł 

obliczania w/w relacji w okresie przejściowym. Nowy wskaźnik zadłużenia ma pełne 

zastosowanie do prognozowania relacji na 2026 i lata następne. 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11 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. W świetle tych regulacji maksymalna wysokość wskaźnika obsługi 

zadłużenia dla gminy Biała w relacji do planowanych dochodów ogółem budżetu w 2021 r. 

będzie warunkowana historyczną sytuacją budżetową gminy Biała z lat 2018, 2019 i 2020.  

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest                  

w oparciu o poniższy wzór: 

  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, 

 
10 Dz.U. 2018 r. poz. 2500 

11 Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm. 
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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. 

 

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o których mowa: 

− w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych12 - wyłącza 

się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami  

i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 

odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków 

unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym 

realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 

zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; 

termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na 

wkład krajowy, 

− w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych13  

- wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz               

z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych  

w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego, w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej 

wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku 

programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze 

środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego 

zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub 

zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości, jaka 

wynikałaby, gdyby poziom finasowania ze środków unijnych obliczony został bez 

uwzględnienia zdyskontowanego dochodu, 

− w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych14 - 

wyłączenia nie stosuje się do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który 

uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku 

budżetowym, na którym uchwalono budżet: 

• środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeśli obniża to łączny koszt 

obsługi długu w całym okresie spłaty; 

• wynikającymi z posiadania wolnych środków, środkami z tego tytułu; 

• środkami z tytułu innego niż wymienione powyżej, w szczególności  

z posiadanych przychodów z prywatyzacji majątku lub spłaty udzielonych 

 
12 Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 

13 Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 

14 Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
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pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli nie zaciągamy zobowiązań dłużnych na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Na 2021 rok planuje się, iż relacja kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów 

papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot 

wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz przypadających do spłaty kwoty 

zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego  

w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, 

którego jest członkiem - do planowanych dochodów wyniesie 1,87% (po wyłączeniach, 

których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a wskaźnik ten wynosi 2,22%). 

Raty wraz z odsetkami (bez wyłączeń) – 1.391.500 zł/62.733.128 zł. = 0,0222 

Raty wraz z odsetkami (z wyłączeniami, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a) – 

1.171.500zł/62.733.128 zł. = 0,0187 

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2018-2020 relacji dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 

dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów 

papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot 

wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi: 

− 8,91% w przypadku danych dla 2020 roku zgodnych z planem wg stanu na                       

30 września 2020 r., 

− 9,70% w przypadku danych dla 2020 roku zgodnych z planem wg przewidywanego 

wykonania 2020 r. 

 

Wskaźnik na rok 2020 

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem 

Rok 2018 

(40.389.442+420.615-36.222.335)/47.795.370 = 4.587.722/47.795.370 = 0,0960 

Rok 2019 

(45.740.266+300.640-39.791.050)/54.216.855 = 6.249.856/54.216.855 = 0,1153 

Rok 2020 – plan na 30.09.2020 r.  

(50.554.791+201.390-47.599.344)/56.323.322 = 3.156.837/56.323.322 = 0,0560 

Rok 2020 – przewidywane wykonanie 2020 r. 

(49.985.527+201.414-45.844.328)/54.440.000 = 4.342.613/54.440.000 = 0,0798 

 

1/3 (rok 2018-2020 plan) = 0,0891 

1/3 (rok 2018-2020 przewidywane wykonanie) = 0,0970 

 

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze 

wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.15, zgodnie z którym 

przedmiotowy limit w wieloletniej prognozie finansowej oblicza się zarówno na podstawie 

wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy 

finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego 

wykonania budżetu tego roku.  

Reasumując na 2021 rok przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów                   

i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, bez 

 
15 Dz.U. 2020, poz. 1381. 
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uwzględnienia potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji 

oraz przypadających do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną 

jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach 

wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem wyniesie 1,87% (po wyłączeniach 

ustawowych). Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2018-2020 wyniesie 8,91%  

i 9,70%, odpowiednio w przypadku danych dla 2020 roku zgodnych z planem wg stanu na 30 

września 2020 r. i według przewidywanego wykonania 2020 roku. 

 Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego 

pułapu obciążeń budżetu związanego z obsługą zadłużenia. 

5.   Dochody budżetowe 

Prognoza dochodów na 2021 rok przewiduje wpływy w wysokości 62.733.128 zł, co oznacza 

wzrost o 15,2%, tj. o kwotę 8.293.128 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 

roku. 
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TAB.3. DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2020-2021 

2020 r. 2020 r. 2021 r.

Plan
*

Przewidywane 

wykonanie (PW)
Plan 2020=Plan 2020=PW

w zł w zł w zł w % w %

50 554 791   49 985 527   49 649 283   98,2 99,3

A. DOCHODY WŁASNE 15 377 143   14 808 169   15 796 198   102,7 106,7

I. Podatki i opłaty lokalne 6 437 835   6 370 539   6 690 570   103,9 105,0

1. Podatek od nieruchomości 3 627 000   3 627 000   3 947 000   108,8 108,8

2. Podatek rolny 2 570 325   2 504 000   2 504 000   97,4 100,0

3. Podatek leśny 99 510   101 752   102 570   103,1 100,8

4. Podatek od środków transportowych 141 000   137 787   137 000   97,2 99,4

II.
Podatki pobierane przez urzędy 

skarbowe
199 000   229 000   199 000   100,0 86,9

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7 000   7 000   7 000   100,0 100,0

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 152 000   182 000   152 000   100,0 83,5

3. Podatek od spadków i darowizn 40 000   40 000   40 000   100,0 100,0

III. Wpływy z opłat 2 163 500   2 164 250   2 160 100   99,8 99,8

1. Opłata skarbowa 25 000   25 000   25 000   100,0 100,0

2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 175 000   175 000   175 000   100,0 100,0

3. Opłata produktowa 500   50   100   20,0 200,0

4.
Inne opłaty pobierane na podstawie 

odrębnych ustaw
1 963 000   1 964 200   1 960 000   99,8 99,8

IV.
Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa
4 798 196   4 503 000   5 001 398   104,2 111,1

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 683 196   4 383 000   4 921 398   105,1 112,3

2. w podatku dochodowym od osób prawnych 115 000   120 000   80 000   69,6 66,7

V. Dochody z mienia 947 600   940 900   950 000   100,3 101,0

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia 912 600   906 300   927 500   101,6 102,3

2.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 
35 000   34 600   22 500   64,3 65,0

VI. Dotacje z budżetów innych jst 91 000   79 000   40 000   44,0 50,6

VII. Pozostałe własne dochody bieżące 740 012   521 480   755 130   102,0 144,8

B.
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI 

EUROPEJSKIE
35 177 648   35 177 358   33 853 085   96,2 96,2

I. Subwencja ogólna 18 719 497   18 719 207   20 300 970   108,4 108,4

1. Subwencja oświatowa 10 083 352   10 083 062   11 083 487   109,9 109,9

2. Subwencja wyrównawcza 8 422 034   8 422 034   8 956 871   106,4 106,4

3. Subwencja równoważąca 214 111   214 111   260 612   121,7 121,7

II. Dotacje celowe z budżetu państwa 15 866 294   15 866 294   13 078 896   82,4 82,4

1. Na zadania własne 1 119 159   1 119 159   1 004 530   89,8 89,8

2. Na zadania zlecone 14 723 135   14 723 135   12 074 366   82,0 82,0

3. Z funduszy celowych 24 000   24 000   0   0,0 0,0

III.
Dotacje na dofinansowanie projektów 

realizowanych w ramach programów UE
591 857   591 857   473 219   80,0 80,0

5 768 531   4 454 473   13 083 845   226,8 293,7

A. DOCHODY WŁASNE 722 819   722 461   187 000   25,9 25,9

I. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 201 390   201 414   180 000   89,4 89,4

III. Pozostałe własne dochody majątkowe 516 429   516 429   0   0,0 0,0

B.
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI 

EUROPEJSKIE
5 045 712   3 732 012   12 896 845   255,6 345,6

I.
Dotace z budżetu państwa na realizację 

zadań inwestycyjnych
1 562 546   1 561 796   2 792 000   178,7 178,8

II. Dotacje z funduszy celowych 519 750   121 050   1 543 600   297,0 1275,2

III.
Środki na dofinansowanie projektów 

realizowanych w ramach programów UE
2 939 416   2 025 166   8 561 245   291,3 422,7

IV.
Od innych jednostek samorządu 

terytorialnego
24 000   24 000   0   0,0 0,0

56 323 322   54 440 000   62 733 128   111,4 115,2

A. DOCHODY WŁASNE 16 099 962   15 530 630   15 983 198   99,3 102,9

B.
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI 

EUROPEJSKIE
40 223 360   38 909 370   46 749 930   116,2 120,2

DOCHODY OGÓŁEM

7 000   140,0 0,0II.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności

5 000   4 618   

Lp. Wyszczególnienie

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dynamika

 
* Plan na 2020 r. opracowano wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 
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WYK.1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH  

               OGÓŁEM ( w %) W LATACH 2018-2021 

 

79,1 

91,8 

84,4 

84,5
15,5

15,6
   

8,2
   

20,9
   

Plan 2021 r.

PW 2020 r.

2019 r.

2018 r.

dochody bieżące dochody majątkowe

 

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2021 roku. Plan dochodów budżetu na 

2021 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały.  

Dział 020 – Leśnictwo 

Dochody w kwocie 10.000 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 4.146.000 zł, 

które obejmują środki, jakie gmina chce pozyskać w ramach: 

− planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na budowę drogi w Mokrej w kwocie 

1.266.000 zł, 

− planowane do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi  

w Prężynie w kwocie 1.530.000 zł, 

− planowane do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi  

w Krobuszu w kwocie 1.200.000 zł, 

− planowane do pozyskania środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację 

zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olbrachcicach” w kwocie 

150.000zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 1.882.200 zł. Na ogólny 

plan dochodów w tym dziale składają się: 

1. dochody bieżące na kwotę 945.200 zł, które obejmują pozycje: 

a) wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 

22.500zł,  

b) wpływów 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  
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w kwocie 913.000 zł; w tym czynszów za mieszkania komunalne i lokale 

użytkowe  – 877.000 zł. Wyliczenia dokonano na podstawie bazy naliczeń za 

m-c wrzesień br. z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów o 2%, 

c) wpływów z różnych opłat i usług – 5.200 zł, 

d) pozostałych odsetek (np. z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na 

raty, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za czynsz) – 4.500 zł, 

2. dochody majątkowe na kwotę 937.000 zł z tytułu: 

a) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy Biała – 187.000 zł, 

b) planowanych do pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego,  

z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego 

(50% kosztów) - 750.000 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Planowane do pozyskania środki z Urzędu Pracy na prace publiczne bądź interwencyjne – 

kwota 100.000 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 439.772 zł. Na ogólny plan 

dochodów w tym dziale składają się: 

1) dochody bieżące na kwotę 171.493 zł, które obejmują pozycje: 

a) wpływy z różnych opłat i usług, są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży 

druków, opłat za umieszczenie reklam a także kosztów zastępstw procesowych 

2.500 zł, 

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (sprawy 

obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz 

wydawanie pozwoleń na jej prowadzenie), wprowadzone do budżetu na podstawie 

pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r.  

Nr FBC.I.3110.15.2020.ML – 118.910 zł, 

c) 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 -20 zł, 

d) odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000 zł, 

e) pozyskane środki z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska na realizację zadania „Nasze pogranicze-doceniamy 

siebie i sąsiadów” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice 

w Czechach w 2019 r. – dożynki w Łączniku) – 45.063 zł. 

 

Wysokość poszczególnych dochodów wymienionych od lit „a” do „d” oszacowano na 

podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, natomiast dochody wymienione w lit. 

„e” na podstawie wykonanych wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 

2) dochody majątkowe na kwotę 268.279 zł, które obejmują: 

a) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu 

„Termomodernizacja budynku Urzędu miejskiego w Białej” – 223.200 zł, 

b) pozyskane środki z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska na realizację zadania „Nasze pogranicze-doceniamy siebie  
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i sąsiadów” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice  

w Czechach w 2019 r. – dożynki w Łączniku) – 45.079 zł. 

 

 

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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez gminę w wysokości 2.206 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 20.10.2020 r. nr DOP-3113-3/20. 

Dział 752 – Obrona narodowa  

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

administracji rządowej przez gminę w wysokości 2.100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 

pozostałych wydatków obronnych (szkolenia obronne).  

Plan dochodów przyjęto na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 

23.10.2020 r. Nr FBC.I.3110.15.2020.ML. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

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

administracji rządowej przez gminę w wysokości 8.850 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 

zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Plan dochodów przyjęto na podstawie pisma  

z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FBC.I.3110.15.2020.ML. 

 

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 11.944.768 zł i stanowią 19,0% ogólnej kwoty 

dochodów budżetu gminy, a 75,6% bieżących dochodów własnych gminy. W porównaniu do 

przewidywanego wykonania za 2020 r. kwota ta jest wyższa o 781.679 zł, tj. 7,0%. Wpływ na 

wzrost tych dochodów ma przede wszystkim wzrost lokalnych podatków i opłat. 

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 ST3.4750.30.2020 z dnia 

14.10.2020 r. – kwota 4.921.398 zł. 

Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2020 r. wyniesie 38,23%, a więc jest wyższy niż  

w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego. 

Wysokość udziałów w 2021 roku wzrasta w stosunku do planu 2020 roku  

o kwotę 238.202 zł (o 5,1%). W roku 2020 wzrost w stosunku do roku 2019 wyniósł 0,2%, co 

dawało kwotę 8.504 zł. 
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WYK.2. DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB  

                FIZYCZNYCH (PIT) W LATACH 2016-2021 ze wskazaniem wzrostu tych  

                dochodów rok do roku 
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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.  

W ostatnich trzech latach nie zanotowano nie wykonania planu tych dochodów.  

 
TAB.4. WYKONANIE DOCHODÓW Z PIT W LATACH 2014-2019 

Rok 
Plan  Wykonanie 

Różnica 

wykonania 
Wykonanie  

w zł w % 

2019 4 676 294 4 720 519 44 225 100,9 

2018 3 912 938 4 161 598 248 660 106,4 

2017 3 316 049    3 372 361    56 312    101,7 

2016 3 316 049    3 372 361    56 312    101,7 

2015 3 116 667    3 143 738    27 071    100,9 

2014 2 824 941    2 856 296    31 355    101,1 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

  Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  

w wysokości 80.000 zł, tj. w wysokości prognozowanego wykonania planu z roku 2020. 
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Podatek od nieruchomości 

WYK.3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016-2021 ze wskazaniem   

              wzrostu/spadku tych dochodów rok do roku 
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   Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2021 roku będą wyższe  

o 8,8% w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020. Kalkulując 

poszczególne stawki podatku od nieruchomości podjęto decyzję o zwiększeniu stawek 

podatku od nieruchomości średnio o 4,15%. Ponadto plan zwiększono o kwotę 176.000 zł  

z tytułu nowo oddanej hali produkcyjnej, która opodatkowana powinna być od 2021 r. 

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.  

Na 2021 r. przewidywany jest wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych, stąd stawki te są wyższe od obowiązujących w 2020 r., stawki ustawowe zostały 

zwiększone o 4,15%. 

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2021 r. będą nominalnie wyższe  

o 8,8% od przewidywanych do uzyskania w 2020 r. i wyższe o 5,2% w stosunku do 

uzyskanych w 2019 r.  
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Podatek rolny 

WYK.4. PODATEK ROLNY W LATACH 2016-2021 ze wskazaniem   

              wzrostu tych dochodów rok do roku 
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Na 2021 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 

2.504.000zł, a więc o kwotę 66.325 zł mniej niż planowane wykonanie tych dochodów  

w 2020 r. Podstawą wyliczenia tego podatku jest średnia cena skupu żyta za okres  

11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,55zł           

za dt.16   

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

w stosunku do 2020 r. o 0,16%.  Podatek rolny stanowi 5,1% bieżących dochodów 

budżetowych (w roku 2020 stanowił 5,3% - w stosunku do przewidywanego wykonania 

bieżących dochodów). 

 

Podatek leśny 

          Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 102.570 zł. Podstawą wyliczenia 

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

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84zł                

za 1m3.17 Jest to nominalny wzrost tego podatku o 1,34% w stosunku do przewidywanego 

wykonania dochodów w 2020 r.   

 

Podatek od środków transportowych 

          Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych określona została  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach18. Na dzień 30.09.2020 roku 

objęto nim 103 pojazdy mechaniczne. Prognozowane wpływy z tego tytułu na 2021 rok 

wynoszą 137.000 zł, na 2021 r. nie zwiększono stawek podatku od środków transportowych. 

 

 
16 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19  października 2020 r. (M.P. poz. 982)  

17 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P. poz. 983) 

18 Dz.U. 2019 r. poz. 1170 

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 17Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 65



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 18 

Wpływy z opłaty targowej 

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 200 zł, a więc  

na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. 

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej 

 Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 7.000 zł, a więc  

na poziomie średniego wykonania tych dochodów z trzech ostatnich lat. 

 

Podatek od spadków i darowizn  

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn  

w wysokości 40.000 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 152.000 zł,  

a więc na poziomie średniego wykonania tych dochodów z trzech ostatnich lat. 

 

Wpływy z opłaty skarbowej 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł, tj. na 

poziomie planowanego wykonania tych dochodów w roku 2020. 
 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

            Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 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. 

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej 

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 4.600 zł, czyli na 

poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2020 r. 

 

Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 Zaplanowana kwota w wysokości 4.000 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 

oraz dotacja stanowiąca zwrot poniesionych w 2020 r. wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego. 

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2021 roku wynosi 20.300.970 zł, co w porównaniu  

do kwoty subwencji na 2020 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 1.581.763 zł.  

W skład subwencji ogólnej wchodzą subwencje: 

1. oświatowa              11.083.487 zł (wzrost o kwotę 1.000.135 zł, tj. o 9,9%), 

2. wyrównawcza         8.956.871 zł (wzrost o kwotę 534.837 zł, tj. o 6,4%), 

3. równoważąca  260.612 zł (wzrost o kwotę 46.501 zł, tj. o 21,7%).  
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Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 14.10.2020 r. „…część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu 

do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020  

o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona  

w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej 

została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej 

niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych 

wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione 

skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: 

a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 

2020r., 

b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, 

c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 12.856 tys. zł zostały przesunięte  

z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem 

jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 

podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla: 

− gmin 31.778.744 tys. zł, 

− powiatów 19.404.801 tys. zł, 

− województw 649.982 tys. zł. 

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na 

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. 

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący 

podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części 

oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych 

zgromadzanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu ma 

30.09.2020 r……..”. 

Mając na uwadze projekt ustawy o finansowaniu oświaty, jak również w/w informacje 

ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. może ulec zmianom  

w stosunku do kwot planowanych.  

 

Ponadto w dziale tym skalkulowano dotację na zadania własne w kwocie 134.500 zł, o którą 

gmina wnioskować będzie w miesiącu maju 2021 r. z tytułu zwrotu za wydatki dokonane              

w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2020 r. 

Kalkulacji dokonano na podstawie kwoty przewidywanego wykonania środków funduszu 

sołeckiego w kwocie 530.550 zł (planowana kwota wynosi 543.798 zł) pomnożonej przez 

wskaźnik 26,204%. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim19 gminie 

należny jest zwrot w wysokości 40% wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu 

sołeckiego (kwota bazowa Kb gminy Biała za 2022 r. wynosi 4.329,41 zł, natomiast kwota 

bazowa Kbk na 2020 r. wynosi 4.380,34 zł). Zgodnie z pismem nr DAP-WSUST-714-20-

 
19 Dz.U. 2014, poz. 301 ze zm. 
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2/2019 z dnia 16.09.2019 r. i limitem wynikającym z art. 12, ust. 1, pkt 2 ustawy o funduszu 

sołeckim20 na 2019 r. procentowy wskaźnik zwrotu poniesionych wydatków wynosi 25,351%.  

Różnica pomiędzy 40% dofinansowanie a realnym wynosi 79.661 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 1.209.030 zł. Na ogólny 

plan dochodów w tym dziale składają się: 

1) dochody bieżące na kwotę 788.630 zł, które obejmują pozycje: 

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

ze stołówek przedszkolnych – 382.600 zł, 

b) planowane wpływy z dotacji z budżetu państwa na dzieci przedszkolne, kalkulacji 

dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu na 

dzień 30.09.2020 r., która wynosi 249 pomnożonej przez kwotę 1.471 zł 

wynikająca z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych21, do planu dochodów przyjęto kwotę 366.030 zł, 

c) dotację stanowiącą zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z innej gminy                    

w przedszkolu (dotację obliczono za okres od stycznia do grudnia 2020 r., 

kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola  

z innej gminy, tj. 1 dziecko od m-ca stycznia do grudnia) oraz szacunkowe dotacje  

z innych gmin (za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli gminy Biała) 

– 40.000 zł, 

Opłaty pobierane przez placówki oświatowe wprowadzone zostały do budżetu na podstawie 

planów budżetowych sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych placówek na 2021 r. 

2) dochody majątkowe – planowana do pozyskania dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na kwotę 420.400 zł, na realizację zadań: 

a) Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała-etap I- kwota 271.200 zł, 

b) Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku – 149.200 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

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

sprzedaż alkoholu, która skalkulowana została w kwocie 175.000 zł, tj. na podstawie 

przewidywanego wykonania roku 2020. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 810.582 zł, co w stosunku do 2020 

roku stanowi spadek o kwotę 110.015 zł, tj. o 12,0% przewidywanego wykonania dochodów 

w tym dziale.  

W dziale tym dodatkowo ujęte zostały dochody pochodzące ze środków europejskich na 

realizację projektów z zakresu pomocy społecznej. 

W zakresie wielkości dotacji z budżetu państwa 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. Równocześnie zaznaczyć trzeba, że wielkości dotacji 

(zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej) zwiększane są w trakcie roku budżetowego, raporty  

 
20 Dz.U. 2014, poz. 301 ze zm. 

21 Dz.U. 2020, poz. 17. 
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o stanie wykorzystania oraz zapotrzebowania dotacji na poszczególne zadania sporządzane są 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. 

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

1. wpływy z usług – kwota 40.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług na podstawie 

uchwały Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r.                 

w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania22, 

2. wpływy z różnych dochodów – kwota 110.000 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 

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

tych z pracownikami wykonującymi te prace od m-ca stycznia 2021 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 

32.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizacje następujących 

zadań: 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 31.000 zł, 

− wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie 

opieki – 1.000 zł. 

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

kwota 566.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację 

następujących zadań: 

− funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 126.000 zł,  

− składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej – kwota 13.000 zł, 

− zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – kwota 188.000 zł, 

− zasiłki stałe – kwota 140.000 zł, 

− pomoc w zakresie dożywianie – kwota 99.000 zł. 

6. pozyskane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (z Europejskiego Funduszu Społecznego) na 

realizację projektu „Inkubator szczęścia” – 7.400 zł, 

7. pozyskane środki z Europejskiego funduszu Społecznego na realizację zadania 

„Bliżej rodziny i dziecka” – 5.282 zł, 

8. planowane do pozyskania środki z budżetu państwa na realizację programu 

„Senior+” (celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury 

ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc  

 
22 Dz.Urz.Woj.Opol. 2017, poz. 1125 
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w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu  

w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior 

+”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym 

Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, 

których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury 

dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej 

tego typu) – 28.800 zł, 

9. pozostałe opłaty – 100 zł. 

Dotacje wprowadzono w kwotach wynikających z pisma z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r. nr FBC.I.3110.15.2020.ML oraz projektu budżetu 

złożonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

 

Dział 855 – Rodzina 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 11.940.310 zł, co  

w stosunku do 2020 roku stanowi spadek o kwotę 1.473.027 zł, tj. o 11,0% przewidywanego 

wykonania dochodów w tym dziale.  

 

W dziale tym skalkulowano również dotację na realizację programu „Dobry start” 

wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”23. 

      

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

1. świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) – 9.049.000 zł, 

2. świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2.523.000 zł,  

3. wspieranie rodziny (Program „Dobry Strat”) – 328.000 zł, 

4. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy  

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 

10.300 zł, 

5. 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 

8.010zł, 

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

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

22.000zł. 

Dotacje wprowadzono w kwotach wynikających z pisma z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r. nr FBC.I.3110.15.2020.ML oraz projektu budżetu 

złożonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się dochody na kwotę 9.230.870 zł, w tym: 

1. dochody bieżące na kwotę 2.303.700 zł, w tym: 

 
23 Dz.U. 2018, poz. 1061 ze zm. 
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a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.940.000 zł.            

W kalkulacji dochodów z tych opłat uwzględniono bieżący stan wymiaru tej opłaty 

(w oparciu o złożone deklaracje) oraz stopień ściągalności tych opłat,  

z uwzględnieniem opłat przyjętych Uchwałą Nr IV.105.2019 Rady Miejskiej  

w Białej z dnia 28 listopada 2019 r.24, 

b) opłaty z tytułu nieterminowo regulowanych należności z tytułu gospodarki 

odpadami (koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, odsetki) – 6.100 zł, 

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

z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska25, dochody z tej opłaty 

zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r. tj. w kwocie 

12.000 zł, 

d) wpływy z opłaty produktowej – 100 zł, 

e) planowane do pozyskania środki z Funduszy Norweskich i EOG 2014-2020 na 

realizacje zadania „Ochrona 800-letniego dziedzictwa kulturowego miasta Biała 

poprzez udostępnienie zabytkowych wież i murów obronnych lokalnej 

społeczności”- 59.500 zł, 

f) planowane do pozyskania środki z Funduszy Norweskich i EOG 2014-2020 na 

realizacje zadania „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu-kompleksowa strategia 

przeciwdziałania skutków zmian klimatu w Gminie Biała”- 286.000 zł, 

2. dochody majątkowe na kwotę 6.927.170 zł, w tym: 

a) planowane do pozyskania środki z Funduszy Norweskich i EOG 2014-2020 na 

realizacje zadania „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu-kompleksowa strategia 

przeciwdziałania skutków zmian klimatu w Gminie Biała”- 5.279.350 zł 

b) planowane do pozyskania środki z Funduszy Norweskich i EOG 2014-2020 na 

realizacje zadania „Ochrona 800-letniego dziedzictwa kulturowego miasta Biała 

poprzez udostępnienie zabytkowych wież i murów obronnych lokalnej 

społeczności”- 1.160.200 zł 

c) planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 na realizację projektu 

„Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza-modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS  

w Białej” – 487.620 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się dochody majątkowe na kwotę 299.970zł, 

są to planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Nowoczesne wyposażenie Centrum 

Społeczno-Kulturalnego w Białej”. 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Na ogólny plan dochodów 96.000 zł w tym dziale składają się: 

a) dochody bieżące w wysokości 72.974 zł, w tym: 

− dochody z wynajmu obiektu sportowego położonego przy Zespole szkolno-

przedszkolnym w Białej – kwota 3.000 zł, 

 
24 Dz.Urz.Woj.Opol. 2019, poz. 3758. 

25 Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm. 
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− pozyskane dofinansowanie ze środków programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 na realizację projektu  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą 

Mesto Albrechtice w Czechach) – 69.974 zł, 

 

b) dochody majątkowe – pozyskane dofinansowanie ze środków programu INTERREG 

V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 na realizację 

projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” (zadanie realizowane w partnerstwie  

z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 23.026 zł. 

 

6.  Wydatki budżetowe 
 

6.1.  Informacje ogólne 

 

         Wydatki gminy Biała planowane są na 2021 r. w warunkach utrzymywania się 

ograniczonych możliwości budżetowych w ramach programu ograniczania deficytu 

budżetowego, przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak: 

obsługa długu, bieżąca realizacja zadań własnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących 

ujęto rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 547.000 zł. 

          Maksymalna wysokość wydatków determinowana jest również ustawowymi regułami 

ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem 

dochodów bieżących (pkt 4.1.) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń 

finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową –                    

a ściśle głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na 

przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (pkt 4.2.), co wymusza ścisły 

monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących. 

TAB.5. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2020-2021 

2020 rok 2020 rok 2021 rok

Plan

Przewidywane 

wykonanie 

(PW)

Plan 2020=Plan 2020=PW

w zł w zł w zł w % w %

60 312 133   55 457 228   67 932 385   112,6 122,5

A. Wydatki bieżące 47 599 334   45 844 328   46 118 840   96,9 100,6

1. Obsługa długu 453 000   150 000   550 000   121,4 366,7

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

3. Rezerwy, w tym: 430 500   0   627 000   145,6 0,0

ogólna 70 000   0   80 000   0,0 0,0

celowa na zarządzanie 

kryzysowe
100 000   0   147 000   147,0 0,0

celowa na wydatki w oświacie 260 500   0   400 000   x 0,0

4.
Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane
16 479 057   15 879 500   17 333 490   105,2 109,2

5.
Realizowane przy udziale 

środków europejskich
714 116   453 700   808 791   113,3 178,3

6. Pozostałe 29 522 661   29 361 128   26 799 559   90,8 91,3

B. Wydatki majątkowe 12 712 799   9 612 900   21 813 545   171,6 226,9

Dynamika

Lp. Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM

 
* Plan na 2020 r. opracowano wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 
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Wydatki ogółem w roku 2021 wyniosą 67.932.385 zł, co oznacza wzrost wydatków 22,5%, 

tj. o kwotę 12.475.157 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. 

 

Wydatki bieżące w 2021 roku osiągną kwotę 46.118.840 zł, co oznacza wzrost wydatków 

0,6%, tj. o kwotę 274.512 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.  

 

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano wydatków kwocie 21.813.545 zł, co oznacza 

wzrost wydatków o 126,9%, tj. o kwotę 12.200.645 zł, w stosunku do przewidywanego 

wykonania roku 2020 r. Wydatki, których realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania 

środków zewnętrznych to kwota 20.180.300 zł (przebudowa dróg: w Mokrej, Prężynie  

i w Krobuszu, budowa drogi dojazdowej do pól w Olbrachcicach, remont kapitalny budynku 

w Chrzelicach, termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, projektu związane  

z samowystarczalnością energetyczną Gminy Białą, projekty norweskie).  
 

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

               OGÓŁEM ( w %) W LATACH 2016-2021 

67,9

82,7

71,5

73,7

87,8 

92,5 

32,1

17,3

28,5

26,3

14,8 

7,5 

Plan 2021 r.

PW 2020 r.

 2019 r.

2018 r.

2017 r.

2016 r.

wydatki bieżące wydatki majątkowe

 
 

Na działalność bieżącą w 2021 roku zostanie przeznaczone 67,9% wydatków, natomiast 

inwestycje pochłoną 32,1% środków. Oznacza to wzrost nakładów na inwestycje o 14,8 

punktu procentowego w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. W 2021 r.  

w projekcie budżetu ujęte zostały wszystkie zadania inwestycyjne wskazane w wykazie 

przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028 oraz 

dodatkowo wprowadzono zadania: 

1) opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Górce Prudnickiej (zadanie planowane 

do realizacji w 2022 r.), 

2) opracowanie dokumentacji na realizację projektu „Rewitalizacja stadionu w Białej” 

(zadanie planowane do realizacji w 2022 r.), 

3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 

4) środki na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg oraz środki na remonty 

kapitalne dróg. 

W związku z brakiem szczegółowej informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania 

ze źródeł zewnętrznych w trakcie roku doprecyzowane zostaną informacje o rodzajach 

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 25Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 73



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 26 

planowanych inwestycji. Tym samym uzupełniona zostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy Biała na lata 2021-2028 o wykaz przedsięwzięć na kolejne lata budżetowe.  

Wysokie wydatki inwestycyjne planowane na 2021 r. wynikają przede wszystkim  

z przesunięcia części zadań planowanych do realizacji w roku 2020 na rok 2021. Wynika to  

z przesunięcia terminów rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zadań, jakie gmina złożyła 

jeszcze w roku 2020.  

W 2021 r. nadal priorytetem będzie pozyskanie jak największej puli środków ze źródeł 

zewnętrznych. Wydatki, na które planuje się pozyskać dofinasowanie wynoszą 20.180.300 zł. 

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie 

kwotę 17.333.490 zł, co stanowi 25,5% wydatków ogółem (wzrost w stosunku                                  

do przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 1.453.990 zł, tj. 9,2%). Wzrost wynika  

ze skutków podwyżek udzielonych we wrześniu 2020 r. dla nauczycieli, wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia o 7,7% i planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników  

o 5% . Dotacje udzielone z budżetu gminy wynoszą 3.673.000 zł, tj. 5,4% wydatków ogółem. 

Budżet gminy Biała na 2021 rok 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 5,0%. Z bazy wydatków przewidzianych do wykonania wykluczone 

zostały wydatki na remonty i wyposażenia, czyli wydatki zwiększone w ciągu 2020 roku 

dodatkowo. Wynagrodzenia pracowników administracyjnych zwiększono o 5% w stosunku 

do roku 2020. Przy ustalaniu wzrostu wynagrodzeń wzięto pod uwagę sytuację finansową 

gminy i uzyskanie planowej nadwyżki operacyjnej budżetu na 2021 r. 

W 2021 r. w budżecie gminy Biała nie uwzględniono środków na inicjatywę lokalną. 

Kierunki takiego działania określone zostały w wytycznych WPF gminy Biała, mając na 

uwadze: 

a) realizację celów polityki budżetowej, tj. redukcję deficytu budżetowego, 

ograniczenie przyrostu zadłużenia, 

b) zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na fundusz 

sołecki w 2019 r. o 11,433%, w 2020 r. o 13,796% i w 2021 r. o 14,649%,  

w 2022 r. o 15,712% . 
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TAB.6. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEGO ZWROT W LATACH 2010-2021 

Kwota 

wydatków

Max % 

zwrotu
Max kwota dotacji % otrzymany

Dotacja 

otrzymana
Różnica

w zł w % w zł w % w zł w zł

2010 r 296 769,60   30% 89 030,88 30,000% 89 030,88 0,00

2011 r. 287 000,64   30% 86 100,19 30,000% 86 100,19 0,00

2012 r. 334 577,43   30% 100 373,23 30,000% 100 373,23 0,00

2013 r. 349 633,66   30% 104 890,10 30,000% 104 890,10 0,00

2014 r. 382 942,10   30% 114 882,63 28,375% 108 659,82 -6 222,81

2015 r. 415 988,78   40% 166 395,51 40,000% 166 395,51 0,00

2016 r. 422 662,60   40% 169 065,04 35,654% 150 696,12 -18 368,92

2017 r. 432 254,77   40% 172 901,91 34,954% 151 090,33 -21 811,58

2018 r. 498 062,35   40% 199 224,94 28,567% 142 281,47 -56 943,47

2019 r. 542 236,87   40% 216 894,75 26,204% 142 087,75 -74 807,00

2020 r. 543 797,60   40% 217 519,04 25,351% 137 858,13 -79 660,91

2021 r. 588 280,85   40% 235 312,34 24,288% 142 881,65 -92 430,69

Razem 5 094 207,25   x 1 637 278,22 x 1 522 345,19 -114 933,03

Rok

 

 

W 2021 r. odnotowany został proporcjonalny wzrost wydatków bieżących w stosunku do 

dochodów bieżących, co stanowi wypełnienie założeń zawartych w obowiązującej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028.  

Przy tak skonstruowanym budżecie nadal konieczne będzie zwrócenie szczególnej 

uwagi na celowość i racjonalność wydatkowania środków oraz ograniczenie ich do 

niezbędnego minimum, zwłaszcza w przypadku wydatków bieżących. 

Poniżej wskazane zostaną szczegółowo omówione poszczególne kwoty planu wydatków ujęte 

wg klasyfikacji budżetowej. 

 

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 wykonania              

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. Plan ustalono na podstawie przewidywanego 

wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 65.000 zł, w tym wydatki przeznaczone na 

nagrody w konkursach, opłatę za schronisko dla bezdomnych psów, opiekę nad bezdomnymi 

kotami. Plan skalkulowano na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego,  

z uwzględnieniem większych potrzeb na opiekę nad zwierzętami. 
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Dział 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym ujęto: 

1)  wydatki bieżące na kwotę 527.075 zł z przeznaczeniem na: 

a) środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 70.000 zł, 

b) remonty dróg gminnych, łatanie dziur, utrzymanie zimowe dróg oraz pozostałe 

wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg – 450.000 zł, 

c) środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 7.075 zł. 

Środki wymienione w pkt a i b przyjęte zostały do budżetu w wysokości przewidywanego 

wykonania roku bieżącego, natomiast wydatki w ramach funduszu sołeckiego przyjęto                     

w kwotach wynikających z wniosków złożonych przez sołectwa. 

2) wydatki majątkowe na kwotę 4.550.000 zł z przeznaczeniem na: 

a) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokra – 2.000.000 zł, zadanie 

planowane do realizacji przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.266.000 zł, 

b) przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Prężyna – 2.550.000 zł, zadanie 

planowane do realizacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 

1.530.000 zł. 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

Środki w kwocie 3.337.262 zł przeznaczone zostały na: 

1. utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 135.942 zł (w tym kwota 

55.942zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego, które wprowadzono do 

budżetu na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa), 

2. wydatki majątkowe na kwotę 3.201.320 zł z przeznaczeniem na: 

a) przebudowę dróg polnych w ramach funduszu sołeckiego (Chrzelice, 

Czartowice, Gostomia, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Łącznik, Miłowice, 

Olbrachcice, Otoki, Prężyna, Przedmieście i Wasiłowice) – 211.320 zł, 

b) budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olbrachcice w wysokości 

800.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

wynosi 150.000 zł – zadanie wynika z zapisów WPF gminy Biała na lata 

2020-2028, 

c) przebudowę drogi w Krobuszu – zadanie planowane jest do realizacji  

w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 

1.200.000 zł (60% dofinansowanie), koszt inwestycji wynosi 2.000.000 zł, 

d) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Górce 

Prudnickiej – 20.000 zł (zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. przy 

udziale środków zewnętrznych), 

e) środki na remonty kapitalne dróg oraz opracowania dokumentacji na 

przebudowę dróg – 170.000 zł. Na etapie opracowania projektu budżetu nie 

wskazano, jakie drogi będą w kolejnych latach remontowane. Po uzyskaniu 

informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznego dofinansowania 

wskazane zostaną inwestycje z równoczesnym uzupełnieniem wykazu 

przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała na lata 

2021-2028. 

 

Zadania wymienione w pkt 2 lit. „b” i lit. „c” wynikają z zapisów WPF gminy Biała na lata 

2020-2028.  
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.585.000 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące na kwotę 1.085.000 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 – 885.000 zł i wkładu gminy 200.000 zł. 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 1.500.000 zł, przeznaczone są na wykonanie 

przebudowy budynku mieszkalnego w Chrzelicach, zadanie planowane jest do 

realizacji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu 

finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego (50% kosztów - 750.000 zł). 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    

W rozdziale tym ujęto wydatki na kwotę 85.000 zł, w tym na: 

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na opracowania 

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

wyznaczonych do sprzedaży, plan jest zgodny z zapotrzebowaniem złożonym przez 

pracownika merytorycznego, co pozwoli na wykonanie planu sprzedaży mienia  

w kwocie ujętej po stronie, 

2) wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł przeznaczone są na zakup nieruchomości  

w Józefowie. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 

W rozdziale tym ujęto wydatki na kwotę 212.000 zł, w tym na: 

a) wydatki bieżące na kwotę 50.000 zł, środki przeznaczone są na wydawanie decyzji  

o warunkach zagospodarowania przestrzennego, 

b) wydatki majątkowe na kwotę 162.000 zł, w tym na: 

− opracowanie dokumentacji planistycznych gminy Biała: ocena aktualności 

studium oraz zmiana studium zagospodarowania gminy Biała – 62.000 zł, 

− zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała – 

100.000 zł. 

 

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, która zawarta zostanie 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. 
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Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

Wydatki w kwocie 239.000 zł przeznaczone są na: 

1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych bądź 

interwencyjnych – 230.000 zł (w tym środki z Urzędu Pracy – 100.000 zł), 

2) zakup narzędzi, ubrań roboczych oraz badania lekarskie dla pracowników 

wykonujących w/w prace – 9.000 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Planowane wydatki w wysokości 125.410 zł obejmują wydatki z dotacji celowej – 118.910 zł 

przeznaczoną na zadania zlecone, w tym na: 

− sprawy obywatelskie – 101.086 zł, 

− zadania obronne – 12.126 zł, 

− ewidencja działalności gospodarczej – 5.698 zł, 

oraz wkład własny gminy – 7.000 zł. 

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 155.000 zł, a głównym 

składnikiem tych wydatków są diety radnych, które skalkulowano według kwot określonych 

w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad 

wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej26. 

 

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 na kwotę 3.795.000 zł, w tym kwota 3.070.000 zł dotyczy 

wynagrodzeń i pochodnych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.130.000 zł,  

w tym: 

a) środki na zakupy inwestycyjne – 40.000 zł, 

b) planowane do realizacji zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego  

w Białej” – 1.090.000 zł (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

− dotacji w kwocie 223.200 zł, 

− pożyczki w kwocie 620.300 zł. 
 

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Obejmuje wydatki w wysokości 677.314 zł, w tym kwota 585.050 zł przeznaczona jest na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w której uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5% oraz 

nagrodę jubileuszową. 

 

 

 

 
26 Dz.Urz.Woj.Opol. 2019, poz. 83 
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Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 341.600 zł, całość środków 

przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym: 

a) promocję gminy – 50.000 zł, 

b) nagrody za udział w konkursach (świadczenia) – 10.000 zł, 

c) składki do stowarzyszeń w kwocie 34.000 zł, w tym: 

− składka do Euroregionu Pradziad wprowadzona do budżetu na podstawie 

pisma z dnia 01.10.2020 r., stawka wynosi 0,64 zł od jednego mieszkańca, 

co daje kwotę 7.000 zł, 

− składka do stowarzyszenia Bory Niemodlińskie wprowadzona została na 

podstawie uchwały, stawka wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca,                

co daje kwotę 11.000 zł, 

− składka do Subregionu Południowego wprowadzona została na podstawie 

pisma z dnia zeszłorocznej stawki, która wynosiła 0,50 zł od jednego 

mieszkańca, co daje kwotę 6.000 zł, 

− składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego – 10.000 zł. 

d) wypłaty diet sołtysom za udział w sesji, które skalkulowano według kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło w stosunku do roku 2020 o 7,7%,                  

–  72.000 zł,  

e) wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków przyjęto            

na podstawie stawki podatku rolnego – 66.000 zł, 

f) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, wydatki wprowadzono na 

podstawie wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa – 29.100 zł, 

g) pozostałe wydatki administracyjne – 16.000 zł, 

h) realizację projektu „Bezgraniczna kultura” (dożynki w Śmiczu) – 64.500 zł, 

zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska (zadanie realizowane w partnerstwie 

z gminą Mesto Albrechtice w Czechach). Zadanie przesunięte do realizacji z roku 

2020. 

 

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 2.206 zł obejmują 

wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

wykonujących stały rejestr wyborców. 

 

Dział 752 – Obrona narodowa 

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

2.100 zł przeznczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w ramach otrzymanej dotacji 

celowej. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
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Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w gminie.  

Planowane wydatki bieżące wynoszą 484.011 zł, w tym: 

1. kwota 60.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób 

zajmujących się konserwacja sprzętu ppoż., 

2. kwota 310.000 zł, przeznaczona jest na bieżące utrzymanie jednostek OSP, 

3. kwota 14.011 zł – wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze 

złożonymi wnioskami poszczególnych sołectw, 

4. realizację projektu „Bezpieczniej na pograniczu” – 100.000 zł, zadanie 

realizowane jest ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG  

V-A Republika Czeska – Polska (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą 

Mesto Albrechtice w Czechach). Dofinansowanie przekazane zostanie w 2022 r. 

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono kwotę 4.000 zł na dalsze prace związane  

z rozbudową remizy w Ligocie Bialskiej (środki z funduszu sołeckiego). 

 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

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

administracji rządowej wykonywane przez gminę. Wydatki w kwocie 8.850 zł obejmują 

wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

zajmujących się obroną cywilną w tut. Urzędzie. 

 

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego, które jest zadaniem własnym gminy.. 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki  

                              samorządu terytorialnego 

Wydatki w kwocie 550.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego 

kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu.  

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki w kwocie 627.000 zł obejmują: 

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł, tj. 0,12% wydatków budżetu, co jest zgodne 

z zapisem art. 222, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 27o finansach 

publicznych, 

2. rezerwę celową w kwocie 147.000 zł, którą zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 

2007r. o zarządzaniu kryzysowym28 należy ująć w wysokości nie mniejszej niż 

0,5% wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu.  

Wydatki bieżące – kwota 46.118.840 zł 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.333.490 zł 

Wydatki na obsługę długu – 550.000 zł 

 
27 Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm. 

28 Dz.U.2020 poz. 1856. 
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Co daje kwotę 28.235.350 zł x 0,5% = 141.177 zł 

3. rezerwę celową na wydatki bieżące na nadgodziny, odprawy oraz urlopy dla 

poratowania zdrowia dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała oraz na 

zabezpieczenie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (rezerwa na wydatki, 

których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany  

w okresie opracowania budżetu) – 400.000 zł. 

Łączna suma rezerw celowych wynosi 627.000 zł, co stanowi 0,93% łącznych wydatków  

i zgodne z zapisem art. 222, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 29o finansach 

publicznych. 

  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.946.179 zł, w tym: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.663.646 zł, 

− dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 335.941 zł, 

− pozostałe wydatki na cele statutowe – 966.592 zł, 

− dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 980.000 zł. Kalkulacji 

dokonano na podstawie danych o liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznej 

szkoły tj. 51 uczniów od m-ca stycznia do grudnia 2021 r. Obliczeń dokonano biorąc, 

jako dane bon standardowy „A” w kwocie 5.917,8938 zł i poszczególne wagi 

przeliczeniowe wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 202030, na etapie projektowania budżetu 

nie był znany projekt rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 

2021 r., zgodnie z treścią pisma ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. do wyliczenia 

dotacji wzięto pod uwagę planowany wzrost subwencji oświatowej na 2020 r. o 4,4%. 
 

TAB.7. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 R.                                     

            W ROZDZIALE 80101  

PW*

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz          

z pochodnymi 
7 357 935   7 663 646   125 000   7 788 646   305 711   430 711   104,2   105,9

2.

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe)

369 424   335 941   0   335 941   -33 483   -33 483   90,9   90,9

3
Pozostałe wydatki 

bieżące
951 052   966 592   0   966 592   15 540   15 540   101,6   101,6

4.
Pracownicze Plany 

Kapitałowe
0   88 000   

5.
Dotacja dla 

niepublicznej szkoły
791 000   980 000   0   980 000   189 000   189 000   123,9   123,9

9 469 411   9 946 179   213 000   10 071 179   476 768   601 768   105,0   106,4

Lp.

Dynamika 

(4/3)Wyszczególnienie

2020 rok
2021 rok

Różnica           

(4-3)

w zł

Różnica               

(6-3)

Dynamika 

(6/3)Plan
rezerwa na 

wydatki 

Razem plan z 

utworzoną 

rezerwą

w %

Razem  
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

 

 
29 Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm. 

30 Dz.U.2019 poz. 2446 ze zm. 
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Plan wydatków zawiera wynagrodzenia nauczycieli wg zatrudnienia na 30.09.2020 r.                   

W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany w siatce organizacyjnej od nowego roku 

szkolnego 2021/2020 oraz skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń dla 

nauczycieli od 01.09.2020 r. Wynagrodzenia dla pracowników administracji przeliczono 5% 

wskaźnikiem wzrostu.  

Wzrost wynagrodzeń wynika w głównej mierze z skutkami podwyżek wynagrodzeń dla 

nauczycieli od 01.09.2020 r. 

 

W rezerwie celowej ujęto wydatki w łącznej kwocie 213.000 zł, które zabezpieczono na 

ewentualne urlopy dla poratowania zdrowia oraz odprawy emerytalne i świadczenia 

kompensacyjne sygnalizowane przez dyrektorów placówek oświatowych oraz wydatki na 

Pracownicze Plany Kapitałowe.  

 

Środki te uruchomione zostaną po uzgodnieniu z organem wykonawczym, który odpowiada 

za realizację budżetu. 

Nadal na bieżąco monitorowany będzie dodatek uzupełniający, w celu uniknięcia jego 

wypłaty. Wydatki na bieżące utrzymanie skalkulowano na podstawie przewidywanego 

wykonania roku bieżącego (w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 r.), uwzględniono 

jedynie wydatki obligatoryjne, pomniejszając wydatki o wydatki jednorazowe (zakupy, 

remonty).  

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na 

wymianę dachów na szkole podstawowej w Łączniku i Pogórzu. Pozostałe wnioskowane 

przez dyrektorów ZSP w Białej i Łączniku środki na remonty i inwestycje nie uwzględniono 

w projekcie budżetu, wydatki będą analizowane w trakcie roku budżetowego i realizowane  

w miarę posiadanych zasobów finansowych. 

  

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Środki w wysokości 250.000 zł przeznczone są na dotację dla niepublicznego oddziału 

przedszkolnego w Grabinie. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających 

do oddziału przedszkolnego w Grabinie od m-ca stycznia do grudnia 2021 r. Obliczenia 

dokonano biorąc 75% kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym gminy 

bliźniaczej, którą jest gmina Głogówek, wzięto kwotę z roku 2020 zwaloryzowaną o 5,0%. 

Ostateczna kalkulacja dokonana zostanie po uchwaleniu budżetu na 2021 r. 

Rozdział 80104 – Przedszkola  

Łączne wydatki zamykają się kwotą 2.571.000 zł, w tym: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.054.270 zł, 

− dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 89.588 zł, 

− pozostałe wydatki na cele statutowe – 261.205 zł, 

− dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci z gminy Biała 

w ich przedszkolach, skalkulowana została na podstawie informacji o liczbie dzieci 

uczęszczających do przedszkoli poza gminą Biała od 01.09.2020 r., plan ustalono  

w kwocie 84.000 zł,  

− realizację projektu „Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas” 

realizowanego przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 81.937 zł (całe dofinansowanie na 

realizację tego zadania przekazane zostało w 2020 r., część niewykorzystaną 

wykazano w przychodach pochodzących ze szczególnych rozliczeń roku 2020). 
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TAB.8. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 R.                                     

            W ROZDZIALE 80104  

PW*

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz              

z pochodnymi 
1 730 218   2 054 270   100 000   2 154 270   324 052   424 052   118,7   124,5

2.

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe)

97 803   89 588   0   89 588   -8 215   -8 215   91,6   91,6

3 Pozostałe wydatki bieżące 249 879   261 205   0   261 205   11 326   11 326   104,5   104,5

4.

Projekt „Ja w przedszkolu 

- miło i efektywnie 

spędzam czas” 

331 367   81 937   

5.
Pracownicze Plany 

Kapitałowe
0   24 500   

6. Dotacja dla innych gmin 84 000   60 000   0   60 000   -24 000   -24 000   71,4   71,4

2 493 267   2 571 500   100 000   2 565 063   303 163   403 163   103,1   102,9

2020 rok
2021 rok

Różnica           

(4-3)

Różnica               

(6-3)

Dynamika 

(4/3)Plan
rezerwa na 

wydatki 

w %

Wyszczególnienie

w zł

Razem plan z 

utworzoną 

rezerwą

Dynamika 

(6/3)Lp.

Razem  
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

W planie funduszu płac nie ujęto pomocy dla nauczycieli na 2021 r. 

W planie wydatków ZSP Biała  ujęto wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego dla nowo 

przyjętego w m-cu wrześniu 2020 r. dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na realizację zadań przedszkolnych gmina uzyskuje dotację, która obejmuje dzieci w wieku 

od 2,5 roku do 5 lat.  

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

większą subwencję oświatową, zgodnie z odpowiednimi wagami przeliczeniowymi. Jednakże 

do wyliczenia subwencji na 2021 r. uwzględnione zostaną dzieci zgłoszone w Systemie 

Informacji Oświatowej (SIO) do 30 września 2020 r. W przypadku uzyskania przez dzieci 

orzeczeń w roku 2021, subwencja oświatowa nie jest już korygowana, koszty organizacji 

takich zajęć ponosi gmina. 

W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany w siatce organizacyjnej od nowego roku 

szkolnego 2021/2020 oraz skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń dla 

nauczycieli od 01.09.2020 r. Wynagrodzenia dla administracji przeliczono 5% wskaźnikiem 

wzrostu.  

Nadal na bieżąco monitorowany będzie dodatek uzupełniający, w celu uniknięcia jego 

wypłaty. 

W rezerwie celowej ujęto wydatki w łącznej kwocie 100.000 zł, które zabezpieczono na 

ewentualne urlopy dla poratowania zdrowia oraz odprawy emerytalne i świadczenia 

kompensacyjne sygnalizowane przez dyrektorów placówek oświatowych oraz wydatki na 

Pracownicze Plany Kapitałowe.  

 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  

W całości kwota 470.000 zł przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół, kalkulacja 

dokonana została na podstawie danych z dnia 30.09.2020 r. 
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Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 

Środki w kwocie 35.470 zł przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały  

w wysokości 1% od planowanego funduszu płac.  

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Zaplanowane wydatki w kwocie 847.379 zł, w tym: 

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 473.792 zł, 

2. świadczenia – 500 zł, 

3. pozostałe wydatki – 373.087 zł. 
 

TAB.10. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 R.                                     

              W ROZDZIALE 80148  

 

PW*

w %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz             

z pochodnymi 
400 837   473 792   0   473 792   72 955   72 955   118,2   118,2

2. Pozostałe wydatki bieżące 363 843   373 587   373 587   9 744   9 744   102,7   102,7

3
Pracownicze Plany 

Kapitałowe
0   0   5 000   5 000   0   5 000   x x

764 680   847 379   5 000   852 379   82 699   87 699   110,8   111,5

Dynamika 

(4/3)

Dynamika 

(6/3)Plan
Różnica (6-3)Różnica (4-3)

Razem

w zł

rezerwa na 

wydatki 

Razem plan z 

utworzoną 

rezerwą

Lp. Wyszczególnienie

2020 rok

2021 rok

 
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które wzrasta o 7,7%. 

 

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

                              nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach  

                              przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach  

                              wychowania przedszkolnego  

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 238.209 zł, przeznaczone zostały na: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 205.098 zł, 

− dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.140 zł, 

− pozostałe wydatki na cele statutowe – 3.971 zł, 

− dotację dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 20.000 zł, kalkulacji 

dokonano na podstawie danych z roku szkolnego 2020/2021, uwzględniono 2 dzieci 

niepełnosprawnych. 

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku szkolnego 2020/2021 (od 

września do grudnia 2020 r.). Wydatki ponoszone są na zajęcia dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, na które gmina otrzymuje środki w ramach przyznanej subwencji 

oświatowej. 
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TAB.11. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 R.                                     

              W ROZDZIALE 80149  

PW*

w %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
199 478   205 098   0   205 098   5 620   5 620   102,8   102,8

2.

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe)

8 352   9 140   9 140   788   788   109,4   109,4

3 Pozostałe wydatki bieżące 6 424   3 971   3 971   -2 453   -2 453   61,8   61,8

4. Dotacja dla innych gmin 20 000   20 000   

234 254   238 209   0   238 209   3 955   3 955   101,7   101,7

Różnica (6-3)

Razem

Plan
rezerwa na 

wydatki 

Razem plan z 

utworzoną 
Lp. Wyszczególnienie

2020 rok
2021 rok

Różnica (4-3)

w zł

Dynamika 

(4/3)

Dynamika 

(6/3)

 
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

                              nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 861.654 zł, przeznaczone zostały na: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 747.724 zł, 

− dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 29.300 zł, 

− pozostałe wydatki na cele statutowe – 44.630 zł, 

− dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 40.000 zł. 

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku szkolnego 2020/2021 (od 

września do grudnia 2020 r.). Wydatki ponoszone są na zajęcia dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, na które gmina otrzymuje środki w ramach przyznanej subwencji 

oświatowej. 

 
TAB.12. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 R.                                     

              W ROZDZIALE 80150  

PW*

w %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
578 671   747 724   0   747 724   169 053   169 053   129,2   129,2

2.

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe)

28 395   29 300   29 300   905   905   103,2   103,2

3 Pozostałe wydatki bieżące 30 837   44 630   0   44 630   13 793   13 793   144,7   144,7

4. Dotacja 42 350   40 000   

680 253   861 654   0   821 654   183 751   183 751   126,7   120,8

2021 rok

w zł

Razem

Plan
Różnica (4-3)

Lp. Wyszczególnienie

2020 rok
Różnica (6-3)

Dynamika 

(4/3)

Dynamika 

(6/3)
rezerwa na 

wydatki 

Razem plan z 

utworzoną 

 
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Wydatki bieżące w wysokości 112.959 zł przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

Wydatki majątkowe w kwocie 930.000 zł przeznaczone są na: 

1) realizację zadania pn. „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała-etap I” – 

610.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

− dotacji w kwocie 271.200 zł, 
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− pożyczki w kwocie 316.000 zł. 

2) realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku” – 

320.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

− dotacji w kwocie 149.200 zł, 

− pożyczki w kwocie 157.100 zł. 

 

Finansowanie oświaty w zakresie wydatków bieżących w latach 2021 – 2011. 

 

Dział 801 15 352 850   Subencja 11 083 487   

Dział 854 287 162   Dotacja 406 030   

Razem 15 640 012   11 489 517   

2021 r.

x

4 150 495   

Finansowanie Wynik
Łączne wydatki bieżące 

oświata

 
Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 73,5% planowanych wydatków na oświatę. 

 

Dział 801 14 506 695   Subencja 10 083 352   

Dział 854 313 319   Dotacja 792 545   

Razem 14 820 014   10 875 897   

x

3 944 117   

Łączne wydatki bieżące 

oświata
2020 r. Finansowanie Wynik

 
Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 73,4% planowanych wydatków na oświatę. 

 

Dział 801 14 140 726   Subencja 10 087 051   

Dział 854 278 969   Dotacja 433 170   

Razem 14 419 695   10 520 221   

Łączne wydatki bieżące 

oświata
2019 r. Finansowanie Wynik

x

3 899 474    
Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 73,0% planowanych wydatków na oświatę. 

 

Dział 801 13 363 604   Subencja 9 657 130   

Dział 854 301 587   Dotacja 512 717   

Razem 13 665 191   10 169 847   

Łączne wydatki bieżące 

oświata
2018 r. Finansowanie Wynik

x

3 495 344    
Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 74,4% planowanych wydatków na oświatę. 

 

Dział 801 12 956 396   Subencja 9 779 882   

Dział 854 308 260   Dotacja 515 141   

Razem 13 264 656   10 295 023   

Łączne wydatki bieżące 

oświata
2017 r. Finansowanie Wynik

x

2 969 633   
 

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 77,6% planowanych wydatków na oświatę. 
 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2016 r. Finansowanie Wynik 

Dział 801 13 434 688    Subwencja 9 966 743    
x 

Dział 854 322 940    Dotacja 448 797    

Razem 13 757 628      10 415 540    3 342 088    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 75,7% planowanych wydatków na oświatę. 
 

 

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 38Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 86



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 39 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2015 r. Finansowanie Wynik 

Dział 801 13 705 507    Subwencja 9 841 748    
x 

Dział 854 329 240 Dotacje 468 952 

Razem 14 034 747   10 310 700 3 724 047 

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa  73,5% planowanych wydatków na oświatę. 

 

Łączne wydatki bieżące 

oświata 
2014 r.  Finansowanie Wynik 

Dział 801 14 454 092    Subwencja 9 841 748    

x 
Dział 854 296 716    

Dotacja i 

środki UE 
429 920    

Razem 14 750 808      10 271 668    4 479 140    

Subwencja oświatowa wraz z dotacją pokrywa 69,6% 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 71,9% dokonanych wydatków na oświatę. 

 
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 

europejskie 
321 791    

Razem 14 833 471      10 002 421    4 831 050    

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

 

Ostateczna wielkość budżetu na oświatę ukształtuje się po uchwaleniu budżetu państwa na 

2021 r., czyli po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wielkości 

subwencji oświatowej. 

 

W 2021 r. nie przewiduje się wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r., 

działania podjęte w latach wcześniejszych działania tj. zmiany w liczbie godzin 

nadliczbowych, zmiany dokonane w zakresie dodatku motywacyjnego, nagród  

i wychowawstwa przyniosły rezultaty. Pomimo nauki zdalnej w okresie roku szkolnego 

2019/2020 i 2020/2021 nie powinno dojść do wypłaty dodatków uzupełniających. Sytuacja 

będzie monitorowana na bieżąco. 

 

 

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 39Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 87



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 40 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie  

                              alkoholizmowi  

W tym rozdziałach tych skalkulowane zostały wydatki w wysokości 175.000 zł obejmujące 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w gminie, w tym m.in: 

1. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 130.000 zł, 

2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.000 zł, 

3. wydatki na pozostałe zadania wynikające z programu – 22.000 zł. 

Całość wydatków planowana jest do pokrycia z dochodów za sprzedaż alkoholu. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone są na obsługę rzeczową zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

                              niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące                     

                              w zajęciach w centrum integracji społecznej  

Wydatki w kwocie 13.000 zł przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych, w ramach 

środków z dotacji na zadania własne. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  

                             ubezpieczenia emerytalne i  rentowe  

Obejmuje wydatki w wysokości 293.000 zł, które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

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

na zadania własne w wysokości 188.000 zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 

105.000zł.  

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki w kwocie 140.000 zł w całości pokrywane są ze środków własnych gminy                 

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

przewidywanego wykonania roku 2020. 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Obejmuje wydatki w wysokości 140.000 zł, które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

stałych. Wydatki dokonywane są w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   

Zaplanowana kwota 936.897 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 760.996 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi.  

Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 127.000 zł i środków z budżetu 

gminy w wysokości 809.897  zł. 
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Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 343.316 zł, które przeznaczone są na pomoc dla 

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

finansowane z dotacji – 31.000 zł. 

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rrealizację rządowego programu pn. „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” – 169.000 zł (wkład własny – 70.000 zł). 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.031.354 zł, a obejmuje ona 

następujące wydatki:   

1. dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 150.000 zł, 

2. środki własne na prace społecznie użyteczne – 53.000 zł (w tym udział PUP  

– kwota 21.000 zł), 

3. dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS (23 pensjonariuszy)  

– 715.000 zł, 

4. kontynuacja realizacji projektu „Nie-sami-dzielni” współfinansowanego w ramach 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 usługi społeczne – usługi świadczone na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami – kwota 26.000 zł, 

5. kontynuacja realizacja projektu „Niezależne życie” – 2.672 zł, 

6. realizację projektu „Inkubator szczęścia” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

(z Europejskiego Funduszu Społecznego) – 7.400 zł, 

7. realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” współfinansowanego  

z Europejskiego funduszu Społecznego – 5.282 zł 

8. realizację programu „Senior+”, którego celem strategicznym jest zwiększenie 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę 

infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc  

w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu  

w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior+”. 

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym 

Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, 

których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury 

dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej 

tego typu), zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z budżetu 

państwa. W 2021 r. wydatki na tą działalność wynoszą 72.000 zł, z tego 

dofinansowanie stanowi 40% kosztów, czyli 28.800 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne  

Wydatki w kwocie 272.055 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym na: 

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 238.575 zł, 

2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.845 zł, 

3. pozostałe wydatki na cele statutowe – 19.635 zł. 
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TAB.14. PORÓWNANIE WYDATKÓW ROKU 2020 Z PLANEM NA 2021 ROK                                     

            W ROZDZIALE 85401  

PW*

w %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
249 685   238 575   0   238 575   -11 110   -11 110   95,6   95,6

2.

Świadczenia osobowe 

(dodatki wiejskie, 

mieszkaniowe)

13 322   13 845   13 845   523   523   103,9   103,9

3 Pozostałe wydatki bieżące 19 368   19 635   19 635   267   267   101,4   101,4

282 375   272 055   0   272 055   -10 320   -10 320   96,3   96,3Razem

2021 rok

Różnica (4-3) Różnica (6-3)
Dynamika 

(6/3)Plan
rezerwa na 

wydatki 

Razem plan z 

utworzoną 
Lp. Wyszczególnienie

2020 rok

w zł

Dynamika 

(4/3)

 
*PW – przewidywane wykonanie roku 2020 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów stanowiące wkład własny gminy – 4.000 zł.               

 

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 

lub w zakresie kultury w gminie Biała, szczegółowe warunki udzielania takich stypendiów 

określone zostały w Uchwale Nr XXXII.371.2014 Rady Miejskiej w Białe z dnia 12 września  

2014 r.31. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.000 zł. 

 

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

Środki w kwocie 1.107 zł przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały          

w wysokości 1% od planowanego funduszu płac. 

 

Dział 855 – Rodzina    

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 

Wydatki na kwotę 9.060.000 zł przeznaczone są na realizację programu „Rodzina 500+”. 

Wydatki te pokrywane są: 

1. z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 9.049.000 zł, 

2. ze środków własnych – 11.000 zł. 

 

Według stanu na dzień 31.10.2020 r. ustalone prawo do świadczeń ma 931 rodzin, liczba 

dzieci objętych systemem 1.605. 

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.535.500 zł, w tym 

kwota 244.049 zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.  

Wydatki te pokrywane są: 

1. z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.523.000 zł, 

2. ze środków własnych – 12.500 zł. 

 

 

 
31 Dz.Urz.Woj.Opol.2014, poz. 2076 
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Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny  

W ramach planu na 2021 r. ujęte zostały wydatki w wysokości 398.569 zł na: 

a) na zadania zlecone finansowane w ramach otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej32, środki  

w kwocie 328.000 zł przeznaczone będą na realizację programu „Dobry start”, liczba 

dzieci objętych świadczeniem 1.058, 

b) na zadania własne w kwocie 70.569 zł, w ramach tych środków zatrudniony jest 

asystent rodziny na umowę o pracę, celem wspierania 9 rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

W rodzinach tych objętych pomocą jest 23 dzieci. W trakcie roku gmina będzie 

aplikować o częściowy zwrot tych wydatków z budżetu państwa. Zadanie realizowane 

będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej33.  

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Zaplanowane środki w kwocie 56.175 zł przeznaczone są piecze zastępczą, która sprawowana 

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

Wydatki wynikają z obowiązku gminy wynikającego z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej34. Zgodnie z art. 191 ust 9 i 10 

ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu, 

2) 30% w drugim roku pobytu, 

3) 50% w trzecim roku i latach kolejnego pobytu. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku umieszczenia dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych. 

Dzieci przebywają trzeci rok w rodzinie zastępcze. Dodatkowo planuje się umieszczenie  

4 kolejnych dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.  

 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

Wydatki w kwocie 10.300 zł przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych, w ramach 

środków z dotacji na zadania zlecone. 

 

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

Kwota 120.000 zł przeznaczona jest na dotację dla prywatnego żłobka. Naliczenia dokonano          

w oparciu o uchwałę Nr XII.164.2020 rady Miejskiej w Białej z dnia 4 maja 2020 r.   

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

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała35. Do kalkulacji 

uwzględniono maksymalną liczbę dzieci tj. 20 razy stawkę 500 zł. 

 
32 Dz.U. 2020, poz. 821. 

33 Dz.U. 2020, poz. 821. 

34 Dz.U. 2020, poz. 821. 

35 Dz.U.Woj.Opol. 2020, poz. 1412  
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Środki finansowe w wysokości 174.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące  

z przeznaczeniem na: 

− czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu, naprawy 

awaryjne – 50.000 zł; 

− dopłaty dla mieszkańców miasta Biała do 1 m 3 ścieków – 120.000 zł; 

− środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie                 

ze złożonym wnioskiem – 4.000 zł. 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

W ramach tego rozdziału ustalono plan w wysokości 2.046.100 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 1.946.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie 

systemu gospodarki odpadami w wysokości planowanych do pozyskania 

dochodów. W ramach tych wydatków finansowane będzie: 

− wywóz nieczystości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki – 1.723.000 zł, 

− wynagrodzenia inkasentów – 35.000 zł, 

− koszty administracyjne – 188.100 zł. 

Koszty administracyjne i wynagrodzenia inkasentów skalkulowano na podstawie 

przewidywanego wykonania 2020 r. Pozostała kwota przeznczona jest na obsługę gospodarki 

odpadami.  

2) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone na realizację projektu 

„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą”, zadanie realizowane jest ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie 

jest kontynuacją z roku 2019 i planowane jest do zakończenia w 2022 r.  

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  

Na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie zaplanowano kwotę 160.000 zł, 

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

która zawarta zostanie 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 197.022 zł przeznaczone są na: 

1. bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście kwota 180.000 zł, 

2. środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 17.022 zł. 

 

Utrzymanie zieleni realizowane będzie na podstawie umowy ze spółką Wodociągi                           

i Kanalizacja w Białej, która zawarta zostanie 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.  
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Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 812.000 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości 728.000 zł przeznaczone są na opłaty za oświetlenie 

uliczne wraz z konserwacją. Kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego 

wykonania roku 2020 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług (CPI), 

a) wydatki majątkowe na kwotę 84.000 zł – budowa oświetlenia na stadionie sportowym 

w Białej, zadanie wynika z planu przedsięwzięć WPF na lata 2020-2028. 

 

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

korzystanie ze środowiska 

Środki w kwocie 90.000 zł przeznaczone są na wydatki dokonywane na podstawie ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska36, w tym kwota 50.000 zł przeznaczona 

jest na dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę pieców 

centralnego ogrzewania. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

wynoszą 12.000 zł 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 9.646.616 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące na kwotę 608.314 zł z przeznaczeniem na: 

a) wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 62.314 zł, 

b) realizacja projektu „Pozostać w pamięci pokoleń”, zadanie realizowane będzie  

przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

– Przekraczamy granice 2014-2020 – 6.000 zł, 

c) realizacja projektu „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu-kompleksowa 

strategia przeciwdziałania skutków zmian klimatu w Gminie Biała”, zadanie 

planowane jest przy udziale środków z Funduszy Norweskich i EOG 2014-

2020 – 370.000 zł, 

d) realizacja projektu „Ochrona 800-letniego dziedzictwa kulturowego miasta 

Biała poprzez udostępnienie zabytkowych wież i murów obronnych lokalnej 

społeczności”, zadanie planowane jest przy udziale środków z Funduszy 

Norweskich i EOG 2014-2020 – 70.000 zł, 

e) pozostałe wydatki bieżące – 100.000 zł, 

2. wydatki majątkowe – 9.038.302 zł z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego 

(Brzeźnica, Pogórze, Rostkowice i Wilków) – 54.802 zł, 

b) realizacja projektu „Pozostać w pamięci pokoleń”, zadanie realizowane będzie  

przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

– Przekraczamy granice 2014-2020 (zadanie realizowane w partnerstwie  

z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 153.200 zł, 

c) realizacja projektu „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu-kompleksowa 

strategia przeciwdziałania skutków zmian klimatu w Gminie Biała”, zadanie 

planowane jest przy udziale środków z Funduszy Norweskich i EOG 2014-

2020 – 1.501.000 zł, 

d) realizacja projektu „Ochrona 800-letniego dziedzictwa kulturowego miasta 

Biała poprzez udostępnienie zabytkowych wież i murów obronnych lokalnej 

społeczności”, zadanie planowane jest przy udziale środków z Funduszy 

Norweskich i EOG 2014-2020 – 6.555.000 zł, 

 
36 Dz.U.2020 poz.1219 ze zm. 
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e) realizacja projektu „Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza-modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej”, zadanie planowane jest do 

realizacji przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 – 774.300 zł. 

 

Zadania wymienione w pkt 2 lit „b” do „e” wynikają z wykazu przedsięwzięć WPF Gminy 

Biała na lata 2020-2028. Realizacja zadań wymienionych w pkt 2 lit. „c” do „e” uzależniona 

jest od pozyskania środków zewnętrznych. 

 

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 1.300.000 zł. Środki dla instytucji kultury przekazywane   

w ramach dotacji.  

 

Rozdział 92116 – Biblioteki  

Zaplanowana kwota 155.000 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 2020 oraz 

zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej. 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 933.236 zł, środki przeznaczone są na: 

1. wydatki bieżące na kwotę 305.073 zł w tym: 

− wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami – 27.073 zł, 

− pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz Stolarni w Białej – 

235.000 zł, 

− wynagrodzenia opiekunów świetlic – 43.000 zł, 

2. wydatki majątkowe na kwotę 628.163 zł przeznaczone na: 

a) realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (Górka Prudnicka, Ligota 

Bialska, Nowa Wieś, Otoki i Radostynia), zgodnie ze złożonymi 

wnioskami – 74.163 zł, 

b) realizacja projektu „Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno-

Kulturalnego w Białej”, zadanie planowane jest do realizacji ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 – 410.000 zł (planowane dofinansowanie wynosi 299.970 zł), 

c) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na realizację projektu 

„Remont Wieży Prudnickiej w Białej” – 84.000 zł (zadanie realizowane 

jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, 

d) wymiana dachu na świetlicy w Nowej Wsi – 60.000 zł. 

Zadania wymienione w pkt 2 lit „b” i „c” wynikają z wykazu przedsięwzięć WPF Gminy 

Biała na lata 2020-2028. Realizacja zadania (pkt. 2 lit „b”) uzależniona jest od pozyskania 

środków zewnętrznych. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

Zaplanowana kwota 287.460 zł dotyczy: 

1. wydatków bieżących na kwotę 131.700 zł, przeznaczonych na utrzymanie obiektów 

sportowych, w tym: 

− wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze 

złożonymi wnioskami – 6.700 zł, 

− pozostałe wydatki statutowe – 70.000 zł, 

− realizacja projektu „Łączy nas sport” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg  

V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów 

(zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 

55.000 zł, 

2. wydatków majątkowych na kwotę 155.760 zł przeznaczonych na: 

a) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego (Łącznik i Śmicz), 

zgodnie ze złożonymi wnioskami – 20.760 zł, 

b) realizacja projektu „Łączy nas sport” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg  

V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów 

(zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 

45.000 zł, 

c) dotacja na realizację projektu „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej na  

ul. Koraszewskiego” – kwota 70.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy 

udziale stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu, istnieje możliwość 

pozyskania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022, 

d) opracowanie dokumentacji na projekt „Rewitalizacja stadionu w Białej” – 

20.000zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków 

zewnętrznych w roku 2022. 

Zadanie wymienione w pkt 2 lit „b” i „c” wynika z wykazu przedsięwzięć WPF Gminy Biała 

na lata 2020-2028. 

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Zaplanowana kwota 240.000 zł. przeznaczona jest na: 

− wydatki związane z finansowaniem klubów sportowych (dotacja) 220.000 zł, 

− realizację projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów (projekt 

realizowany wspólnie z Mesto Albrechtice) – 20.000 zł (kontynuacja zadania  

z 2020r.). 

 

Łączne wydatki dokonane w 2021 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego wynoszą 

588.280,85 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej), w tym: 

− wydatki bieżące na kwotę 223.236,35 zł (jest to spadek o kwotę 96.853,70 zł,  

tj. 30,3%), 

− wydatki majątkowe na kwotę 365.044,50 zł (jest to wzrost o kwotę 141.336,95 zł,  

tj. 163,2%). 

Ogólnie wydatki na fundusz sołecki wzrastają o kwotę 44.483,25 zł, tj. o 0,3%. 
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7.   Przychody i rozchody budżetowe 

 
TAB.15. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021  ROKU 

§ Wyszczególnienie 2021 rok 
  Plan 
  w zł 

DEFICYT BUDŻETU 5 199 257    

PRZYCHODY 6 040 757    

905 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających            

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach 

10 000    

906 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z wynikających z rozliczenia środków 

określonych  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych 

środków 

69 647    

950 
Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 

pkt 6 ustawy 
2 867 710    

952 
Przychody z zaciągniętych pożyczek  

i kredytów na rynku krajowym 
3 093 400    

ROZCHODY 841 500    

992 
Spłaty otrzymanych pożyczek  

i kredytów 
841 500    

 

W przychodach ujęte zostały wolne środki oraz środki ze szczególnych rozliczeń  

w kwocie 2.947.357 zł. W związku z tym, iż realizacja części zadań nie będzie realizowana 

w 2020 r. środki te zaplanowano, jako nie wydatkowane w przewidywanym wykonaniu tego 

roku. Do końca roku wydatki bieżące dokonywane będą w wielkościach niezbędnych do 

bieżącego funkcjonowania gminy.  

 

Przedłożony projekt budżetu gminy Biała na 2021 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 2021 rok podstawowe parametry budżetowe gminy Biała:  

 
  DOCHODY:                                                62 733 128 zł          tj. 115,2% pw* 2020 roku                                   

 

  WYDATKI:                                                 67 932 385 zł          tj.122,5% pw* 2020 roku  

                    w tym: wydatki bieżące              46 118 840 zł          tj.100,6% pw* 2020 roku 

                                wydatki majątkowe         21 813 545 zł          tj. 226,9% pw* 2020 roku 

                                                 

 

  DEFICYT                                                   - 5 199 257 zł       

 

  ROCHODY:                                                  841 500 zł           

                    w tym: spłata kredytów                 841 500 zł 

                                spłata pożyczek UE                     0 zł 

            

  PRZYCHODY:                                             6 040 757 zł           

                    w tym: kredyty                              3 093 400 zł           

                                pożyczki na zadania  

                                realizowane przy udziale 

                                środków europejskich                    0 zł 

                                wolne środki                     2 947 357 zł    

                                wraz ze środkami szczególnego rozliczenia                        

                       

  STAN ZADŁUŻENIA:                                  8 644 300 zł           

prognozowany na dzień 31.12.2021 r. 

   

  WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA:                                     13,8%           

                                           

stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2021 r. w relacji do dochodów  

          

  SPEŁNIENIE ART. 242 UFP**: dochody bieżące    49 649 283 zł           

                                                          wydatki bieżące    46 118 840 zł           

                                                          dochody bieżące   wydatki bieżące         norma spełniona 

 

  SPEŁNIENIE ART. 243 UFP***: limit            8,91% (plan na dzień 30.09.2020 r.) 

                                                          limit             9,70% (przewidywane wykonanie 2020 r.)        

                                                          wskaźnik     1,87% (bez wyłączeń) 

                                                          wskaźnik     2,22% (z wyłączeniami)  

                                                           limit   wskaźnik                                       norma spełniona 

* przewidywane wykonanie 

** zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin ansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 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. 2019, poz. 869 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   
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           Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/382/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – do projektu 

uchwały dołącza się uzasadnienie dotyczące: 

1. wielkości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, 

2. wydatków inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej. 

 

Wielkości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 

 

Główną grupą dochodów własnych to podatki i opłaty lokalne, które pobierane są na 

podstawie ustaw:  

a) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1, 

b) z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym2, 

c) z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym3. 

 

W 2021 r. dochody te stanowią 10,7% dochodów ogółem. 

 

Konstruując budżet na 2021 r. dokonano całej analizy dochodów bieżących w celu 

wypełnienia zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4, tj. 

aby wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.  

 

Ogółem podatki i opłaty lokalne wzrosły o kwotę 814.199 zł, co daje wzrost w tej grupie 

3,2%. Rdr wzrost tej grupy dochodów jest wyższy o kwotę 414.646 zł  

 

Treść 
PW 2020 r. 2021 r. Różnica Wzrost/spadek 

w zł w % 

Podatek od nieruchomości 3 627 000 3 947 000 320 000 108,8 

Podatek rolny 2 504 000 2 504 000 0 100,0 

Podatek leśny 101 752 102 570 818 100,8 

Podatek od środków 

transportowych 
137 787 137 000 -787 99,4 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

(opłaty planistyczne, adiacenckie, 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami) 

1 964 200 1 960 000 -4 200 99,8 

Wpływy z opłaty targowej 50 20 -30 40,0 

Udział w podatku dochodowym 

od osób prawnych 
120 000 80 000 -40 000 66,7 

Udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
4 383 000 4 921 398 538 398 112,3 

Razem 12 837 789 13 651 988 814 199 106,3 

 

 
1 Dz.U. 2019, poz. 1170 

2 Dz.U. 2020, poz. 333 

3 Dz.U. 2019, poz. 888. 

4 Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm. 
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Podatek rolny – ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,55 zł za dt5.        

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

dochodów w stosunku do 2020 r. o 0,16%. Wymiaru tego podatku dokonano na podstawie 

danych z ewidencji gruntów, złożonych deklaracji i informacji na dzień 30.09.2020 r. 

   

Podatek leśny Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna, 

obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III 

kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł za 1m3 6.  Jest to wzrost nominalny tego podatku  

o 1,34% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r.   

 

Podatek od nieruchomości  

Maksymalne stawki ustawowe zostały zwiększone o 4,15%. Stawki maksymalne ogłoszone 

zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.7  
Stawki podatku od nieruchomości w gminie Biała na 2021 r. wzrosły wg podanych w tabeli 

wartości. Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego                 

w gminie Biała wynosi 4,2% (realny tj. po uwzględnieniu gruntów, o których mowa w pkt 4, ze 

względu na brak obszaru rewitalizacji w gminie Biała wskaźnik wzrostu wynosi 4,15%).  
        

Lp. Podatek od nieruchomości 

Stawka podatku  

w 2020 r. 
Stawka w 2021 r. Wzrost/         

spadek rdr 

stawek 

ustawowych 

Wzrost/ 

spadek rdr 

stawek 

ustalonych 

przez Radę 

Stawka 

max. 

ustawowa 

Stawka 

określona 

przez Radę 

Stawka 

max. 

ustawowa 

Stawka 

określona 

przez Radę 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Od gruntów   

1 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

bez względu na sposób 

zakwalifikowania  

w ewidencji gruntów  

i budynków – od 1 m2 

powierzchni 

0,95 zł 0,95 zł 0,99 zł 0,99 zł 104,21% 104,21% 

2 

pod jeziorami, zajętych na 

zbiorniki retencyjne lub 

elektrowni wodnych  

– od 1 ha powierzchni 

4,80 zł 4,80 zł 4,99 zł 4,99 zł 103,96% 103,96% 

3 

pozostałych, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności 

pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku 

publicznego – od 1 m2 

powierzchni 

0,50 zł 0,42 zł 0,52 zł 0,444zł 104,00% 104,76% 

 
5 M.P.2020 poz. 982 
6 M.P.2020 poz. 983 

7 M.P.2020 poz. 673 
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4 

niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji,  

o którym mowa w ustawie  

z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. poz. 

1777), i położonych na 

terenach, dla których 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę  

o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te 

rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego 

planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, 

a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie 

z przepisami prawa 

budowlanego 

3,15 zł 0,54 zł 3,28 zł 0,56 zł 104,13% 103,70% 

II. 
Od budynków lub ich 

części , 

1 
mieszkalnych – od 1 m2 

użytkowej 
0,81 zł 0,81 zł 0,85 zł 0,85 zł 104,94% 104,94% 

2 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie 

działalności – od 1 m2 

powierzchni użytkowej 

23,90 zł 23,72 zł 24,84 zł 24,66 zł 103,93% 103,96% 

3 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem 

siewnym – 1 m 2 

powierzchni użytkowej 

11,18 zł 11,18 zł 11,62 zł 11,62 zł 103,94% 103,94% 

4 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej  

w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych – od 

1 m2 powierzchni użytkowej 

4,87 zł 4,87 zł 5,06 zł 5,06 zł 103,90% 103,90% 

5 

pozostałych, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności 

pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku 

publicznego – od 1 m2 

powierzchni użytkowej 

8,05 zł 5,26 zł 8,37 zł 5,47 zł 103,98% 103,99% 

III Od budowli – 2% wartości         104,11% 104,15% 

 

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 53Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 101



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 5 

Stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone (realnie) o wskaźnik 4,15%. Przy ustalaniu 

planu tych dochodów na 2021 r. uwzględniono wskaźnik nie wykonania tych dochodów w roku 2020,  

tj. odjęto od wymiaru podatku od nieruchomości podatników, u których występuje ryzyko nie zapłaty 

oraz brak ściągalności tego podatku. Przy kalkulowaniu stawek podatku od nieruchomości nie wzięto 

pod uwagę gruntów związanych z nową ustawą o rewitalizacji. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek 

podatkowych wg wymiaru podatku na 

dzień 30.09.2020 r. w 2020 r. 

Skutki obniżenia górnych stawek 

podatkowych wg wymiaru podatku na 

dzień 30.09.2020 r. w 2021 r. 

208 731 zł 201 202 

Różnica - 7 529 zł 

  
 

Obniżenie górnych stawek podatkowych stanowi 5,1% planu podatku od nieruchomości na 

2021 r. 

 

Podatek od środków transportowych 

Podatek ten pozostawiony został bez zmian w stosunku do roku 2020. Wymiar podatku 

dokonano na podstawie ewidencji pojazdów na dzień 30.09.2020 r. z uwzględnieniem stopnia 

ściągalności tego podatku. 

Lp. Rodzaj środka transportowego 
Ilość na dzień 

30.09.2020 r. 

Stawki 

podatkowe 

Wymiar podatku na 

2021 r. 

w zł 

1 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 5,5 ton do 9 

ton  (spełniający normy 

czystości spalin 

wyprodukowany po 2000r.) 

2 854,00    1 708,00    

2 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 5,5 ton do 9 

ton  (spełniający normy 

czystości spalin 

wyprodukowany w 2000r. 

lub wcześniej) 

1 981,00    981,00    

3 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej 

12 ton (trzy osiowy – od 23 do 

25 t., zawieszenie 

pneumatyczne) 

1 1 906,00    1 906,00    

4 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 3,5 ton do 5,5 

ton  (spełniający normy 

czystości spalin 

wyprodukowany po 2000r.) 

1 590,00    590,00    
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5 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 9 ton do 12 

ton  (spełniający normy 

czystości spalin 

wyprodukowany po 2000r.) 

1 1 375,00    1 375,00    

6 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow.9 ton i poniżej 

12 ton (spełniający normy 

czystości spali 

wyprodukowany w 2000 r.  

i wcześniej) 

1 1 440,00    1 440,00    

7 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 5,5 ton do 9 

ton (nie spełniający normy 

czystości spali 

wyprodukowany w 2000 r.  

i wcześniej) 

2 1 293,00    2 586,00    

8 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej pow. 9 ton i poniżej 

12 ton (nie spełniający normy 

czystości spali 

wyprodukowany w 2000 r.  

i wcześniej) 

2 1 549,00    3 098,00    

9 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej 

12 ton (dwu osiowy – powyżej 

15 t., zawieszenie 

pneumatyczne) 

3 1 551,00    4 653,00    

10 

Samochód ciężarowy powyżej 

3,5 t. do 5,5 t. włącznie nie 

spełniający normy czystości 

spalin EURO lub nie 

posiadający katalizatory 

wyprodukowany w 2000 r.  

i wcześniej 

2 775,00    1 550,00    

11 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej 

12 ton (dwu osiowy – powyżej 

15 t., zawieszenie inne niż 

pneumatyczne) 

1 1 964,00    1 964,00    

12 

Samochód ciężarowy  

o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej 

12 ton ( pow. 26 ton, trzy 

osiowy, zawieszenie 

pneumatyczne) 

6 1 964,00    11 784,00    
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13 

Ciągniki siodłowe i balastowe 

do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowite zespołu 

pojazdu równej lub wyższej 

niż 12 ton (dwu osiowy, 

powyżej 36 ton, zawieszenie 

pneumatyczne) 

30 2 358,00    70 740,00    

14 

Przyczepa lub naczepa, która 

łącznie z pojazdem silnikowym 

posiada dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 do 12 ton 

1 1 100,00    1 100,00    

15 

Przyczepy i naczepy, które 

łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą 

niż 12 ton ( dwu osiowe, do 36 

ton, zawieszenie 

pneumatyczne) 

7 1 152,00    8 064,00    

16 

Przyczepa lub naczepa, która 

łącznie z pojazdem silnikowym 

posiada dopuszczalną masę 

całkowitą od 12 do 36 ton (trzy 

osiowy, zawieszenie 

pneumatyczne) 

11 1 100,00    12 100,00    

17 

Przyczepy i naczepy, które 

łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą 

niż 12 ton (trzy osiowe, 

powyżej 36 ton, zawieszenie 

pneumatyczne) 

31 1 177,00    36 487,00    

Razem 103 x 162 126,00 

 

W związku z korektą deklaracji złożoną po 30 września br. podatek ten ustalono biorąc pod 

uwagę zmiany w tym podatku i plan przyjęto w kwocie niższej od wymiaru. 

 

Opłata targowa nie uległa zmianie w stosunku do roku 2020. Stąd też plan dochodów 

ustalony został na poziomie planowanego wykonania tego roku. 

Opłata targowa na terenie gminy Biała wynosi dziennie: 

• od osób dokonujących sprzedaży produktów pochodzących z własnego gospodarstwa 

lub działki – 5 zł, 

• od osób dokonujących sprzedaży towaru z samochodu ciężarowego – 26 zł, 

• od innych osób niż wymienione w pkt 1 i 2 – 20 zł. 

 

Stawki opłaty targowej określone zostały uchwałą Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej           

z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
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określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Biała8.  

 

Opłata za gospodarowanie odpadami – opłata wprowadzona na podstawie ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach9, stanowiąca od lipca 

2013r. dochód własny gminy.  

Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała określone zostały w uchwale Nr IX.105.2019 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała10.  

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi określona 

została w wysokości 20 zł od osoby miesięcznie; w przypadku gdy liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka wynosi 100 zł oraz 10 zł od 

każdej kolejnej osoby. 

 

Wskaźniki na 1-go mieszkańca 

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały, która wg stanu na dzień 31 października 2020 r. wynosiła 10.336 osób. 

 

Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik 

1. Dochody bieżące na 1-go mieszkańca 4 803,53 zł 

2. Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca 4 461,97 zł 

3. Wydatki majątkowe na 1-go mieszkańca 2 110,45 zł 

4. Nadwyżka operacyjna na 1-go mieszkańca 341,57 zł 

5. Zobowiązania na 1-go mieszkańca  

(wg stanu na 31.12.2021 r.) 

836,33 zł 

 

 

Wydatki inwestycyjne 

             Na 2021 r. w projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały wydatki 

inwestycyjne w wysokości 21.813.545 zł, co stanowi 32,1% wydatków ogółem. 

Wprowadzając poszczególne zadania inwestycyjne kierowano się przede wszystkich zapisami 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2020-2028. Mając na uwadze 

zdolność realizacji inwestycji (możliwość racjonalnego zadłużenia gminy) do budżetu 

wprowadzone zostały następujące zadania inwestycyjne: 

 
8 Dz.Urz.Woj.Opol. 2015, poz. 2719 

9 Dz.U. 2020 poz. 1439 

10 Dz.Urz.Woj.Opol. 2019 r. poz. 3758. 
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Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Łączne nakłady finansowe Nakłady 

poniesione  

w latach 

poprzednich 

Wydatki w poszczególnych latach 

Finansowanie 

2021 r.  2022 r. 2023 r. 2024 r. 
środki własne 

środki 

zewnętrzne 

A. 

WYDATKI  UJĘTE W WPF 

GMINY BIAŁA NA LATA 2020-

2028 

32 377 494    

1 207 994    20 298 500    9 100 000    1 771 000    0    

10 694 974    21 682 520    

1. 

Budowa oraz przebudowa 

Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych wraz  

z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie 

miasta Biała 

2017-

2022 

979 537    526 537    100 000    353 000      
  

192 155    787 382    526 537    100 000    353 000    0    

  

2. 

Utworzenie Centrum 

Rekreacji w Białej na 

ul.Koraszewskiego 

2019-

2021 

148 610    8 610    70 000    70 000    0    0    

148 610    0    8 610    70 000    70 000    0    0    

3. 

Ochrona 800-letniego 

dziedzictwa kulturowego 

miasta Biała poprzez 

udostępnienie 

zabytkowych wież  

i murów obronnych 

lokalnej społeczności 

2020-

2021 

6 679 000    124 000    6 555 000    0    0    0    

1 399 650    5 279 350    124 000    6 555 000    0    0    0    
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4. 

Naprzeciw i przeciw 

zmianom klimatu-

kompleksowa strategia 

przeciwdziałania skutków 

zmian klimatu w Gminie 

Biała 

2020-

2023 

10 579 000    130 000    1 501 000    7 177 000    1 771 000    
  

2 503 500    8 075 500    130 000    1 501 000    7 177 000    1 771 000    

  

5. 

Gmina Biała na rzecz 

ochrony powietrza-

modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  

w Łączniku i OPS  

w Białej 

2018-

2019 

2 300 300    26 000    774 300    1 500 000    0    

  

867 680    1 432 620    26 000    774 300    1 500 000    0    

  

6. Łączy nas sport 
2020-

2021 

45 000    0    45 000    0    0    
  

4 500    40 500    0    45 000      0    
  

7. 
Pozostać w pamięci 

pokoleń 

2020-

2021 

163 200    10 000    153 200    0    0    
  

32 732    130 468    10 000    153 200    0    0      

8. 

Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości 

Mokra 

2020-

2021 

2 030 000    30 000    2 000 000    0    0    
  

764 000    1 266 000    30 000    2 000 000    0    0    
  

9. 
Przebudowa Wieży 

Prudnickiej w Białej 

2018-

2020 

264 900    180 900    84 000    0    0    
  

264 900    0    180 900    84 000    0    0    
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10. 

Budowa drogi dojazdowej 

do pół w miejscowości 

Olbrachcice 

2020-

2021 

830 000    30 000    800 000    0    0    
  

680 000    150 000    30 000    800 000    0    0    
  

11. 

Przebudowa drogi 

gminnej  w miejscowości 

Prężyna 

2020-

2021 

2 584 000    34 000    2 550 000    0    0    
  

1 054 000    1 530 000    34 000    2 550 000    0    0    
  

12. 

Przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej  

w Krobuszu 

2018-

2021 

2 043 247    43 247    2 000 000    0    0      

843 247    1 200 000    43 247    2 000 000    0    0    
  

13. 

Budowa oświetlenia na 

stadionie sportowym  

w Białej na 

ul.Koraszewskiego 

2014-

2020 

88 700    4 700    84 000    0    0      

88 700    0    4 700    84 000    0    0    
  

14. 

Termomodernizacja 

budynku Urzędu 

Miejskiego w Białej 

2020-

2021 

1 110 000    20 000    1 090 000    0    0    
  

489 700    620 300    20 000    1 090 000    0    0    
  

15. 

Samowystarczalność 

energetyczna Gminy 

Biała-etap I 

2020-

2021 

620 000    10 000    610 000    0    0      

348 800    271 200    10 000    610 000    0    0    
  

16. 

Modernizacja 

energetyczna budynku 

szkolnego w Łączniku 

2020-

2021 

330 000    10 000    320 000    0    0    
  

180 800    149 200    10 000    320 000      0      

17. 

Przebudowa budynku 

mieszkalnego  

w Chrzelicach 

2020-

2021 

1 520 000    20 000    1 500 000    0    0    
  

770 000    750 000    20 000    1 500 000      0    
  

Id: 7CF571FD-B1D3-4F79-9512-60BEB3CEF871. projekt Strona 60Id: 827DCFC7-0014-4285-A75E-2B7DDDC62757. podpisany Strona 108



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała na 2021 r. 

 12 

18. 

Opracowanie 

dokumentacji 

planistycznych gminy 

Biała 

2019-

2021 

62 000    0    62 000    0    0    
  

62 000    0    0    62 000    0    0    
  

B. 
POZOSTAŁE WYDATKI 

INWESTYCYJNE 

2 433 495    
18 450    1 515 045    900 000    0    

  1 708 525    724 970    

I. WYDATKI INWESTYCYJNE 

2 363 495    

18 450    1 445 045    900 000    0    

  
1 638 525    724 970    

1. 

Remont drogi gminnej  

w Chrzelicach (etap II),  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

13 000    0    13 000        
  

13 000    0    0    13 000        
  

2. 

Remont drogi gminnej  

w Chrzelicach, w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

11 000    0    11 000        
  

11 000    0    0    11 000        
  

3. 

Remont drogi gminnej  

w Czartowicach (etap II) 

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

13 551    0    13 551        
  

13 551    0    0    13 551        
  

4. 

Remont drogi gminnej  

w Gostomii, w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

20 000    0    20 000        
  

20 000    0    0    20 000        
  

5. 

Remont drogi gminnej  

w Kolnowicach,  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

13 703    0    13 703        
  

13 703    0    0    13 703        
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6. 

Remont drogi gminnej  

w Krobuszu (wkład do 

inwestycji) w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

20 000    0    20 000        
  

20 000    0    0    20 000        

  

7. 

Remont drogi gminnej  

w Laskowcu, w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

10 385    0    10 385        
  

10 385    0    0    10 385    
      

8. 

Remont drogi gminnej  

w Łączniku (etap II)  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

25 000    0    25 000        
  

25 000    0    0    25 000        
  

9. 

Remont drogi gminnej  

w Miłowicach, w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

13 681    0    13 681        
  

13 681    0    0    13 681    
      

10. 

Remont drogi gminnej  

w Olbrachcicach (wkład 

do inwestycji) w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

18 000    0    18 000        
  

18 000    0    0    18 000        

  

11. 

Remont drogi gminnej  

w Otokach, w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

8 000    0    8 000          

8 000    0    0    8 000          

12. 
Remont drogi gminnej  

w Prężynie, w ramach 
2021 10 000    0    10 000          
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środków z funduszu 

sołeckiego  10 000    0    0    10 000          

13. 

Remont drogi gminnej na 

Przedmieściu (etap II)  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

25 000    0    25 000        
  

25 000    0    0    25 000        
  

14. 

Remont drogi gminnej  

w Wasiłowicach,  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

10 000    0    10 000          

10 000    0    0    10 000          

15. 
Środki na remonty 

kapitalne dróg 
2021 

170 000    0    170 000          

170 000    0    0    170 000          

16. 

Opracowanie 

dokumentacji na budowę 

drogi transportu rolnego 

w Górce Prudnickiej 

2021 

420 000    0    20 000    400 000        

295 000    125 000    0    20 000    400 000        

18. 

Zmiana planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Biała 

2021 

100 000    0    100 000          

100 000    0    0    100 000          

19. 

Remont remizy 

strażackiej w Ligocie 

(etap II) w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

4 000    0    4 000        
  

4 000    0    0    4 000        
  

20. 

Wymiana dachów na 

szkole w Łączniku oraz 

Pogórzu 

2021 

250 000    0    250 000          

250 000    0    0    250 000        
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21. 

Dotacja dla mieszkańców 

na wykonanie 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

2021 

30 000    0    30 000          

30 000    0    0    30 000          

22. 
Dotacja dla mieszkańców 

na wymianę pieców c.o. 
2021 

20 000    0    20 000          

20 000    0    0    20 000          

23. 

Zakup i montaż siłowni 

zewnętrznej w Brzeźnicy, 

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

10 200    0    10 200          

10 200    0    0    10 200          

24. 

Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno-sportowego  

w Pogórzu, w ramach 

funduszu sołeckiego 

2021 

19 626    0    19 626          

19 626    0    0    19 626          

25. 

Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjno-sportowego  

w Rostkowicach  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

9 000    0    9 000          

9 000    0    0    9 000          

26. 

Zagospodarowanie terenu 

planu zabaw w Wilkowie, 

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

15 976    0    15 976          

15 976    0    0    15 976          

27. 

Remont kapitalny 

budynku świetlicy  

w Górce Prudnickiej 

(kolejny etap prac),  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

16 798    0    16 798          

16 798    0    0    16 798          
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28. 

Remont budynku 

świetlicy w Ligocie 

Bialskiej w ramach 

środków z funduszu 

sołeckiego  

2021 

14 422    0    14 422          

14 422    0    0    14 422          

28. 

Przebudowa budynku 

świetlicy w Nowej Wsi,  

w ramach środków  

z funduszu sołeckiego  

2021 

10 431    0    10 431          

10 431    0    0    10 431          

29. 

Remont budynku 

świetlicy w Otokach 

(kolejny etap prac),  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

8 712    0    8 712          

8 712    0    0    8 712          

30. 

Remont budynku 

świetlicy w Radostyni,  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

23 800    0    23 800          

23 800    0    0    23 800          

31. 
Przebudowa budynku 

świetlicy w Nowej Wsi 
2021 

60 000    0    60 000          

60 000    0    0    60 000          

32. 

Nowoczesne wyposażenie 

Centrum społeczno-

kulturalnego w Białej 

2019-

2021 

428 450    18 450    410 000          

128 480    299 970    18 450    410 000          

33. 

Zakup piłkochwytów 

(etap II) w Śmiczu,  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

11 577    0    11 577          

11 577    0    0    11 577          
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34. 

Modernizacja Wiejskiego 

Centrum Sportu  

i rekreacji w Łączniku,  

w ramach funduszu 

sołeckiego 

2021 

9 183    0    9 183          

9 183    0    0    9 183          

35. 
Rewitalizacja stadionu 

miejskiego w Białej 

2021-

2022 

520 000    0    20 000    500 000        

220 000    300 000    0    20 000    500 000        

B. ZAKUPY INWESTYCYJNE 
70 000    0    70 000          

70 000    0    0    70 000          

1. 
Zakup sprzętu 

komputerowego 
2021 

40 000    0    40 000          

40 000    0    0    40 000          

2. 
Nabycie nieruchomości  

w Józefowie 
2021 

30 000    0    30 000          

30 000    0    0    30 000          

Razem wydatki inwestycyjne 
34 810 989    

1 226 444    21 813 545    10 000 000    1 771 000    0    
12 403 499    22 407 490    
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