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        INFORMACJA 

          opisowa do projektu budżetu  

       Gminy Biała na 2010 rok 

 
 
                Przedkładany projekt budżetu gminy Biała na 2010 rok uwzględnia stan prawny, 

który zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010 r. Uwzględniono w nim zapisy ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1241). Zgodnie bowiem z art. 211, ust. 4 nowej ustawy o finansach publicznych 

podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku 

budżetowym jest uchwała budżetowa. Tak skonstruowany projekt budżetu pozwoli na 

wykonanie budżetu w myśl obowiązujących przepisów. 

Konstruując projekt budżetu na 2010 r. wzięto również pod uwagę zapis art. 242 nowej 

ustawy o finansach publicznych, który zacznie obowiązywać od 2011 r., a stanowi, że 

wydatki bieżące winne pokryte być z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę 

budżetową i wolne środki.   

 Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach 

poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2009 r. oraz dane uzyskane  

z Ministerstwa Finansów.  

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na 2010 rok wyliczone zostały wg wskaźnika 36,94% (na 2009 r. - 36,72%). 

Natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gmin 

wyliczono na podstawie wskaźnika 6,71%. 

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2010 rok gmina Biała otrzyma ostateczne 

potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą się 

okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością 

przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej.  

 

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok, poziom prognozowanych dochodów wynosi 

28.783.591 zł., w tym: 

 dochody bieżące – kwota 24.220.331 zł. 

 dochody majątkowe – kwota 4.563.260 zł. 

W porównaniu do planu 2009 roku, który wynosi łącznie 26.534.777 zł. (wg stanu na 30 

września 2009 r.) zakłada się wzrost dochodów gminy o 2.248.814 zł., tj. o 8,5 %.  

Dochody budżetowe powiększone zostały o przychody w wysokości 7.058.000 zł, na co 

składają się pożyczki i kredyty krajowe, które planuje się zaciągnąć dla zrównoważenia 

budżetu, a także nadwyżkę budżetową pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki 
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środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Reasumując powyższe w 2010 r. gmina Biała dysponować będzie środkami finansowymi w 

wysokości 35.841.591 zł. 

Plan wydatków budżetu gminy Biała na 2010 r. ustalony został na łączną kwotę  

35.241.591zł., z tego: 

 wydatki bieżące  24.537.591 zł, tj. 69,6 % 

 wydatki majątkowe 10.704.000 zł, tj. 30,4 % 

 

Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 600.000 zł. przeznaczoną na spłatę kredytu, co 

zgodne jest z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

           

Przychody i wydatki funduszu celowego skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu cen 

towarów i usług w okresie III kwartału 2009 r.  

 

W 2010 r. nie przewiduje się zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ani 

udzielania poręczeń i gwarancji . 

   

Wraz z przedkładanym projektem budżetu gminy Biała na 2010 rok przedstawiona została 

dodatkowo prognoza długu gminy Biała na lata 2010-2020, a także informacja o stanie mienia 

komunalnego, opracowane na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

Informacje te należy przedłożyć wraz z projektem uchwały budżetowej, co zgodnie z art.121 

ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych. 

            

1. PLAN DOCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2010 ROK. 
 

Przyjęte wielkości dochodów gminy to prognozy ustalone na podstawie wykonania 

planów roku 2009 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni 

wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, 

zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego. 

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2010 roku.  

 

Dział 020 – Leśnictwo 
Skalkulowane dochody w kwocie 2.500 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 w łącznej wysokości 1.122.400 zł.  Na ogólny 

plan dochodów w tym dziale składają się dochody majątkowe, które obejmują: 

 środki jakie gmina pozyskała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na przebudowę drogi relacji Solec Olbrachcice – kwota 931.400 zł. 

 środki w wysokości 191.000 zł., które stanowią prognozowane dochody z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: 
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- Laskowiec – 98.000 zł. 

- Brzeźnica – 93.000 zł. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 1.883.900 zł., co w stosunku do 

planu 2009 r. oznacza ich wzrost o  kwotę  406.085 zł. Wzrost ten planowany jest m.in. ze 

wzrostem czynszów o 2,5 %, wprowadzeniem do budżetu środków na rozbudowę budynku 

mieszkalnego. Niżej zaplanowana została sprzedaż mienia, ale jest to zgodne z polityką 

zarządzania mieniem gminy. 

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

 dochody bieżące na kwotę 966.100 zł., które obejmują pozycje: 

o wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 

o dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; w tym czynszów za 

mieszkania komunalne i lokale użytkowe,  

o wpływów z różnych opłat, 

o odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 

o pozostałych odsetek / np. z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty /; 

 dochody majątkowe na kwotę 917.800 zł., które obejmują pozycje: 

o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 

o środków jakie gmina chce pozyskać na rozbudowę budynku mieszkalnego 

położonego na ul. Kościuszki 26-28 w Białej (zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 

2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych ). 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 
Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 169.290 zł. i w porównaniu do planu 2009 r. są 

niższe o kwotę 19.740 zł. 

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się: 

 wpływy z różnych opłat, są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży 

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

 wpływy z różnych dochodów, są to głównie rozliczenia z lat ubiegłych, a także 

prowizja naliczona z obsługi płatnika,  

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do 

wykonania przez gminę, 

 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, 

 odsetki od środków na rachunku bankowym ( planowane są w kwocie niższej ze 

względu na obniżenie stawki procentowe depozytów bankowych ). 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  

                    ochrony prawa oraz sądownictwa 
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.889 zł, z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Biała. 

 

Dział 752 – Obrona narodowa  
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w 

wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych wydatków obronnych. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w 

wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z obrona cywilną.. 

 

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 5.814.613 zł. i stanowią 20% ogólnej kwoty 

dochodów budżetu gminy, a 74,8 % dochodów własnych gminy. W porównaniu do planu 

dochodów na 2009 r. kwota ta jest niższa o 867.479 zł, tj. o 13 %. Głównym powodem 

niższego planu jest cena za 1 q żyta, która w porównaniu do roku 2009 jest niższa o 33,2%. 

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji: 

- podatek rolny – przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 

ceny 1q żyta równą 34,10 zł., co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 

85,25zł., skutki finansowe obniżenia 1 q  żyta wynoszą 719.000 zł.  

- podatek leśny – obliczony został na podstawie ustawy o podatku leśnym tj. za 1 ha 

przyjęto równowartość pieniężną 0,220 m
3
 drewna, średnia cena sprzedaży drewna za 

pierwsze III kwartały 2009 r. wyniosła za 1 m
3
 – 136,54 zł. ( w 2009 r. cena wynosiła 

152,53 zł. – spadek 10,5 % ), 

- podatek od nieruchomości – przy prognozowaniu dochodu z tytułu podatku od 

nieruchomości uwzględniono średnio 3,5 % wzrostu tego podatku w stosunku do roku 

bieżącego,  

- podatek od środków transportowych –  przy prognozowaniu dochodów z tego tytułu 

wzięto pod uwagę stan środków transportowych, zarejestrowanych na dzień 30.09.2009 r. 

Stawki tego podatku zwiększono o wskaźnik inflacji, tj. o 3,5 %, 

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – skalkulowany na poziomie średniego 

wykonania tego podatku w okresie trzech ostatnich lat, 

- podatek od spadków i darowizn – skalkulowany na poziomie średniego wykonania tego 

podatku w okresie trzech ostatnich lat, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych – skalkulowany na poziomie średniego 

wykonania tego podatku w okresie trzech ostatnich lat, 

- opłata skarbowa – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku 

bieżącego, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych–  wysokość udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich 
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wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie, znak ST3-4820-19/09 z 08.10.2009r. 

Wynosi on 1.841.733 zł. i jest niższy od planu na 2009 r. o kwotę 100.809 zł., tj. o 5,2%. 

Należy jednak zwrócić 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. 

- podatek dochodowy od osób prawnych – podatek naliczono na poziomie prognozowanego 

wykonania roku bieżącego, 

- opłata od posiadania psów – przyjęto stawkę w wysokości 40 zł. za jednego psa,  

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,  

- pozostałe dochody – skalkulowano na poziomie tegorocznego wykonania planu. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 
W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.  

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2010 roku wynosi 14.416.510 zł, co w porównaniu  

do kwoty planowanej w 2009 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 25.948 zł.  

W skład subwencji ogólnej wchodzą subwencje: 

 oświatowa  9.028.775 zł. 

 wyrównawcza  5.359.224 zł. 

 równoważąca       28.511 zł. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

 dochody bieżące na kwotę 500.729 zł., które obejmują: 

o wpływy z usług, tj. opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za 

korzystanie ze stołówek – 228.100 zł. 

o dotację rozwojową na realizację projektu „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a 

mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 272.629 zł. 

 dochody majątkowe na kwotę 1.418.600 zł., które obejmują pozycje: 

o środki z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Łączniku – 562.600 zł., 

o środków jakie gmina chce pozyskać na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 

obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul.Tysiąclecia” ( środki 

europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz udział Starostwa 

Powiatowego w Prudniku do ich części obiektu ) – 646.000 zł. 

o środki na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – 210.000 zł. 

( wniosek złożony o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-

2013 ). 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Głównym i jedynym źródłem dochodów w tym dziale jest opłata za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu, która skalkulowana została w kwocie 158.500 zł., na podstawie przewidywanego 

wykonania w 2009 roku. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 2.086.700 zł, co w stosunku do 

planu 2009 roku stanowi spadek o 71.529 zł. 
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Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła: 

 wpływy z usług – kwota 18.200 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług, 

 wpływy z różnych dochodów – kwota 101.500 zł. W pozycji tej zaplanowano 

pozostałe dochody, które uiszczane są przez pensjonariuszy domów pomocy 

społecznej, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 

1.540.000  zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizacje następujących 

zadań: 

o świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.539.000 zł,  

o składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z   pomocy społecznej  – kwota 1.000 zł, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

– kwota 412.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację 

następujących zadań: 

o funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej  – kwota 160.000 zł, 

o składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z   pomocy społecznej  – kwota 3.000 zł, 

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

207.000 zł, 

o zasiłki stałe – kwota 42.000 zł. 

 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 

5.000 zł. 

 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami lub pobranych w 

nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – kwota 10.000 zł. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się: 

 dochody bieżące na kwotę 1.000 zł., które dotyczą wpływów z opłaty produktowej. 

Dochody z tej opłaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2009 r.  

 dochody majątkowe na kwotę 982.000 zł., które obejmują środki europejskie na 

realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ulice: Prudnicka, 

czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta,Oświęcimska” ( wniosek złożony do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ). 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym skalkulowano prognozowane dochody w kwocie 101.000 zł., które gmina ma 

otrzymać na realizację dwóch zadań: 

 remont budynku centrum aktywności wiejskiej w Solcu – 52.300 zł. 

 remont budynku wiejskiego centrum integracji w Chrzelicach – 48.700 zł. 
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wnioski złożone zostaną o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
W dziale tym skalkulowano dochody z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 122.460 zł., na 

realizację zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” ( umowa o 

dofinansowanie została podpisana w 2009 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ). 

 

Zestawiając plan dochodów na rok budżetowy 2010 widać, że kształtuje się na poziomie 

28.783.591 zł. i wzrasta w stosunku do planu roku 2009 o kwotę 2.248.814 zł., tj. o 8,5 %. 

 

Porównanie dochodów w latach 2009 – 2010 wg źródeł pochodzenia 

 

Lp. 

 

Treść 

Plan Dynamika  

Rubryka 4/3 

 
Rok 2009 Rok 2010 

1 2 3 4 5 

1. Dochody własne gminy 8.772.959 7.777.513 0,89 

2. Dotacje na zadania własne i zlecone  2.902.206 2.052.679 0,71 

3. Dotacje z funduszy celowych - 

dotacja z FOGR na modernizację dróg 
dojazdowych do pól. 

60.500 191.000 3,16 

4. Środki na dofinansowanie inwestycji 

pozyskane z innych źródeł 

366.000 3.972.260 10,85 

5. Środki na dofinansowanie zadań bieżących 

pozyskane z innych źródeł 

--- 373.629 --- 

6. Subwencje 14.433.112 14.416.510 1,00 

Razem  26.534.777 28.783.591 1,08 

 

Szczegółowe zestawienie dochodów ujęto w załączniku nr 1 i 2. 

 

2. PLAN WYDATKÓW GMINY BIAŁA NA 2010 ROK 
 

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 i 4 

do projektu uchwały budżetowej i kształtuje się na poziomie 35.241.591 zł. w tym: 

 wydatki bieżące  24.537.591 zł, tj. 69,6 %, 

 wydatki majątkowe 10.704.000 zł, tj. 30,4 %. 

 

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie 

kwotę 12.276.854 zł, co stanowi 34,8% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu 

gminy wynoszą 2.244.105 zł, tj. 6,4% wydatków ogółem. 

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem, są wyższe od zaplanowanych dochodów 

budżetowych o kwotę 6.458.000 zł. Wydatki te są zrównoważone przychodami w łącznej 

kwocie 7.058.000 zł, co zostało ujęte w pozycji „Przychody”, natomiast w pozycji 

„Rozchody”, ujęto spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości łącznej 600.000 zł, co 

wskazuje, że budżet gminy Biała na 2010 rok został zrównoważony.  

 

Przy wyliczeniu wielkości wydatków bieżących na 2010 r. przyjęto wskaźnik wzrostu inflacji 

cen towarów i usług – 1,0 %. 



Budżet Gminy Biała na 2010 r.  8 

Wynagrodzenia sfery budżetowej pozostawiono na poziomie roku 2009, ze względu na fakt 

nie bilansowania budżetu zgodnie z zasadą, że wydatki bieżące winny być pokryte dochodami 

bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę i wolne środki. Przewidywana jest ewentualna 

korekta planu wynagrodzeń w ciągu roku budżetowego. 

Ograniczono również niektóre wydatki bieżące, pozycje te wskazane zostaną poniżej w 

omówieniu poszczególnych wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.  

 

Planowane wydatki na 2010 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji 

budżetowej, przedstawiają się następująco: 

 

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 5.000 zł.  

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

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

rolnego do Izb Rolniczych – kwota 35.000 zł. Wydatki obniżono w związku ze 

zmniejszeniem wpływów z podatku rolnego na 2010 r. 

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 148.000 zł, w tym m.in.: 

- składka członkowska do Związku „Aqwa Silesia” z siedzibą w Walcach – 130.000 zł. 

- wydatki przeznaczone na nagrody w konkursach, opłatę za schronisko dla bezdomnych 

psów – 18.000 zł.  

 
 

Dział 600 – Transport i łączność  
 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

W rozdziale tym ujęta została kwota 50.000 zł. przeznaczona na wydatki majątkowe – dotacja 

dla Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiąca udział gminy do budowy drogi Biała – 

Śmicz.  

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym ujęto wydatki na kwotę 2.415.500 zł. na następujące zadania: 

a)  wydatki bieżące w kwocie 515.500 zł., w tym: 

- środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 40.000 zł. 

- środki przeznaczone na realizowanie zadania pod nazwą „Odnowa Wsi” – 16.300 zł. 

- remonty dróg gminnych, łatanie dziur, utrzymanie zimowe dróg oraz pozostałe wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dróg – 382.800 zł. 

- środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 74.600 zł. 

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.900.000 zł. przeznaczone na przebudowę drogi gminnej  

     relacji Solec – Olbrachcice ( wniosek o dofinansowanie złożony został do Urzędu  

     Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –  

      pozytywnie rozpatrzony ) 
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Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

Środki w kwocie 900.000 zł. przeznaczone zostały na: 

- utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 50.000 zł. 

- wydatki majątkowe kwota 850.000 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Finansowanie 

Razem środki własne dotacje 
1 2 3 4 5 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do pól 

w Laskowcu 

320.000 222.000 98.000 

2. Modernizacja drogi dojazdowej do pól 

Brzeźnicy 

529.000 436.000 93.000 

3. Budowa dróg i chodników na ulicach: 

Kochanowskiego, Św.Kamila, 

Eichendorfa, Asnyka 

1.000 1.000 --- 

Razem 850.000 659.000 191.000 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.220.000 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące na kwotę 1.250.000 zł. z przeznaczeniem na konserwacje i remonty 

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

nieruchomości ( wydatki niższe od wydatków z roku 2009 o kwotę 716.000 zł. – brak 

środków na realizację zadań bieżących, jednakże wkład gminy do niżej wymienionej 

inwestycji wynosi 1.452.200 zł. stąd też zmniejszono plan na bieżące remonty ), 

b) wydatki majątkowe na kwotę 1.970.000 zł. – rozbudowa budynku mieszkalnego 

położonego na ul. Kościuszki 26-28 w Białej (zadanie realizowane przy udziale 

środków krajowych ). 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące przeznaczone na opracowania geodezyjne, mapki, 

szacunki, ogłoszenia o sprzedaży i przetargach nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w 

wysokości 60.000 zł.  

 

Dział 710 – Działalność usługowa 
 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 

Zaplanowana kwota 40.000 zł. przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem decyzji 

o warunkach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

Wydatki bieżące przeznaczone na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza – kwota 

50.000 zł. zgodna z przeprowadzonym zamówieniem publicznym. 

 



Budżet Gminy Biała na 2010 r.  10 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

Wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 30.000 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 
 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Planowane wydatki w wysokości 97.290 zł. to dotacja celowa przeznaczona na zadania 

zlecone. Głównym i jedynym składnikiem tych wydatków to wynagrodzenia wraz z 

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

 

Rozdział 75022 – Rady gmin 

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

stanowiącego i kontrolnego gminy. Wydatki te określono na poziomie 95.000 zł., a głównym 

składnikiem tych wydatków są diety radnych, które skalkulowano według kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło o 3,2%. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

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

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

rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 2.518.000 zł., w tym kwota 

2.068.000 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.  

Ze względu na brak środków na wydatki bieżące nie przyjęto wskaźnika wzrostu 

wynagrodzeń, a wydatki bieżące ograniczono, tj. zrezygnowano z części prenumeraty 

czasopism, ograniczono środki na szkolenia. 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale w kwocie 80.500 zł. przeznaczone są promocję gminy 

( w tym kwota 500 zł. dotyczy wydatków ze środków funduszu sołeckiego ).  

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  

                    ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   

                            ochrony prawa 

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

administracji rządowej wykonywane przez gminę. Wydatki w kwocie 1.889 zł. obejmują 

wydatki bieżące, w tym kwota 1.000 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi. 

 

Dział 752 – Obrona narodowa 

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

500 zł. na obronę cywilną ( szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Białej ).  

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
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W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł. – jest to dotacja dla powiatu 

stanowiąca współudział do zakupu samochodu strażackiego. 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w gminie.  

Planowane wydatki bieżące wynoszą 243.200 zł.; w tym: 

 kwota 32.000 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – są to 

umowy zlecenia osób zajmujących się konserwacja sprzętu ppoż., 

 kwota 148.000 zł, przeznaczona jest na bieżące utrzymanie jednostek OSP, 

 kwota 63.200 zł. – wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego. 

 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna  

Obejmuje wydatki związane z obroną cywilną w ramach kwoty dotacji celowej w wysokości 

1.000 zł.  

 

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

                    jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki  

                    związane z ich poborem 
 

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat na kwotę 67.000 zł., a 

w szczególności: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi / inkaso za pobór podatków / na kwotę 44.000 zł, 

- usługi pocztowe, bankowe oraz zakup druków na potrzeby podatkowe, 

- ubezpieczenie gotówki w transporcie. 

Wydatki pomniejszono w stosunku do roku poprzedniego ze względu na obniżony podatek 

rolny. 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  

                             jednostki  samorządu terytorialnego 

Wydatki w kwocie 237.000 zł. w całości przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu 

zaciągniętego kredytu. 

 

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb  

                            Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

Wydatki w kwocie 13.000 zł. w całości przeznaczone są na zabezpieczenie poręczonego 

kredytu dla stowarzyszenia „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin 

Korfantów, Prudnik ciągniętego Biała zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Prudniku. 

Poręczenie zgodne jest z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej, poręczenie ważne jest do 

dnia 15 marca 2010 r. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 
 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki w kwocie 100.000 zł. obejmują 
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 rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł., tj. 0,18 % wydatków budżetu co jest zgodne z 

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

 rezerwę celową w kwocie 20.000 zł., którą zgodnie z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym należy ująć w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu 

pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o wydatki na 

obsługę długu. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 8.776.000 zł., w tym: 

 wydatki bieżące na kwotę 6.426.000 zł., w tym: 

o wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.692.000 zł. 

o dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 243.320 zł. 

o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222.752 zł. 

o dotacja – 750.000 zł. 

o remonty – 20.000 zł. 

o pozostałe wydatki – 497.928 zł. 

 wydatki majątkowe na kwotę 2.350.000 zł. - budowa hali sportowej wraz z kotłownią 

przy szkole podstawowej w Łączniku – II etap wraz z zakończeniem inwestycji. 

 

Rok Łączny koszt Środki pozyskane Środki własne 

2008 151.855 --- 151.855 

2009 1.100.000 303.400 796.600 

2010 2.350.000 562.600 1.787.400 

Razem 3.601.855 866.000 2.735.855 

 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

Łączne wydatki zamykają się kwotą 341.460 zł., w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 151.460 zł. 

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.880 zł. 

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.829 zł. 

- pozostałe wydatki – 22.291 zł. 

- dotacja – 151.000 zł. ( dotacja dla oddziału przedszkolnego w Grabinie oraz w 

Kolnowicach – nowe zgłoszenie ).  

 

Rozdział 80104 – Przedszkola  

Łączne wydatki zamykają się kwotą 2.022.879 zł., w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.292.000 zł. 

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.840 zł. 

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.550 zł. 

- pozostałe wydatki – 341.964 zł. 

- środki na realizację projektu „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy” w 

ramach POKL – 277.525 zł. ( w tym wkład własny 4.896 zł. ).  

 

Rozdział 80110 – Gimnazja  

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.095.600 zł., w tym: 

 wydatki bieżące na kwotę 2.845.600 zł., w tym: 

o wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.373.000 zł. 
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o dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 128.760 zł. 

o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.360 zł. 

o pozostałe wydatki – 226.480 zł. 

 wydatki majątkowe na kwotę 250.000 zł. – środki na realizację programu „Eszkoła” – 

zadanie realizowane przy udziale środków europejskich - RPOWO, okres realizacji 

2010-2011. 

 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  

W całości kwota 420.000 zł. przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół. 

 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

Obejmuje wydatki w wysokości 567.000 zł., w tym kwota 477.700 zł. przeznaczona jest na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 

Środki w kwocie 39.227 zł. przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały 

w wysokości 1% od planowanego funduszu płac, w tym dotacja 11.768 zł. 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

Zaplanowane wydatki w kwocie 247.000 zł., w tym: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.000 zł. 

- pozostałe wydatki – 107.000 zł. 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Wydatki bieżące w wysokości 1.070.892 zł. przeznaczone zostały na: 

 wydatki bieżące na kwotę 100.892 zł., w tym: 

o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 

70.892 zł. 

o środki na zorganizowanie półkolonii – 30.000 zł. 

 wydatki majątkowe na kwotę 970.000 zł. – środki na realizację zadania 

„Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, 

ul.Tysiąclecia 16” – dofinansowanie w ramach RPO. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi  

W tym rozdziałach tych skalkulowane zostały wydatki w wysokości 158.500 zł. obejmujące 

przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, w tym m.in: 

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – -100.000 zł. 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.500 zł.  

 

Rozdział 85195– Pozostała działalność 

W tym rozdziale skalkulowane zostały wydatki w wysokości 80.000 zł. przeznaczone na 

profilaktykę zdrowia ( kontynuacja szczepień przeciwko raka szyjki macicy ).  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 
 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz   

                             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
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                             społecznego 

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.551.000 zł., w tym 

kwota 48.534 zł. przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.  

Wydatki te pokrywane są z: 

 z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.539.000 zł. ( w tym kwota 50.913zł. 

przeznaczona jest na obsługę zadania ) 

 środków własnych – 12.000 zł. 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

                            niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

                          oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych, środki w kwocie 4.000 zł. 

przekazane zostały z budżetu państwa. 

 

 

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

                            rentowe  

Obejmuje wydatki w wysokości 347.000 zł., które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

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

zadania własne w wysokości 207.000 zł. oraz z środków własnych gminy w kwocie 

140.000zł.  

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Obejmuje wydatki w wysokości 42.000 zł., które przeznaczone są na wypłatę zasiłków 

stałych. Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji celowej na zadania własne.  

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki w kwocie 170.000 zł. w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i 

przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   

Zaplanowana kwota 686.000 zł. dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 563.000 zł. przeznaczona na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi. Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 160.000 zł i 

środków z budżetu gminy w wysokości 526.000 zł. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 28.600 zł., które przeznaczone są na pomoc dla 

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

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 466.000 zł., a obejmuje ona 

następujące wydatki:   

- dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 65.000 zł. 

- środki przeznaczone na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, wkład własny – 68.000 zł. 

- środki własne na prace społecznie użyteczne – 16.000 zł. 

- dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS – 317.000 zł. ( w tym koszt 

odpłatności za 11 osób obecnie przebywających w DPS – 202.000 zł., dodatkowe 8 osób, 

ze względu na wiek, stan zdrowia i brak rodziny może być skierowane do DPS ).  
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    
 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne  

Wydatki w kwocie 240.631 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.270 zł. 

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.650 zł. 

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.061 zł. 

- pozostałe wydatki – 7.650 zł. 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

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

  

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

Środki w kwocie 1.123 zł. przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli i obliczone zostały w 

wysokości 1% od planowanego funduszu płac, w tym dotacja 337 zł. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Środki finansowe w wysokości 1.869.500 zł. zostaną przeznaczone na: 

 wydatki bieżące na kwotę 114.500 zł.; w tym: 

o czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu, naprawy 

awaryjne – 90.000 zł. 

o środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 24.500 zł. 

 wydatki majątkowe na kwotę 1.755.000 zł., w tym: 

o  budowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ulice: Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, 

Szkolna, Reymonta, Oświęcimska ) realizowanego przy dofinansowaniu z PROW-

kwota 1.754.000 zł. 

o budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach: Szynowice, Świerczewskiego, Składowa, 

H.Sawickiej – 1.000 zł.   

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

W ramach tego działu ujęte zostały: 

 wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. przeznaczone na utylizację padliny, 

 wydatki majątkowe - planowany udział do budowy wysypiska śmieci – 348.000 zł. 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  

Kwota 120.000 zł. przeznaczona jest w całości na bieżące utrzymanie czystości w gminie i 

mieście. W związku z brakiem środków ograniczono wydatki na bieżące utrzymanie 

porządku w gminie w porównaniu z rokiem 2009. 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wydatki w kwocie 65.100 zł. przeznaczone są na: 

 bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście kwota 60.000 zł. 

 środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 5.100 zł. 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Planowane wydatki bieżące w wysokości 433.000 zł. przeznaczone są na: 
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 oświetlenie uliczne wraz z konserwacją kwota 375.000 zł. 

 budowę nowych punktów świetlnych kwota 50.000 zł. 

 środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 8.000 zł. 

 

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

                            korzystanie ze środowiska 

Środki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone są na: 

- opłaty za wody opadowe – kwota 3.000 zł. 

- opłata za wydanie decyzji środowiskowych – 7.000 zł. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 34.700 zł. przeznaczone na: 

 bieżące utrzymanie placów zabaw w gminie – 10.000 zł. 

 środki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 24.700 zł. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

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

i klubów w gminie  na kwotę 777.000 zł. Środki dla instytucji kultury przekazywane w 

ramach dotacji. 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki  

Zaplanowana kwota 134.000 zł. przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z 

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

kultury. 

 

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 

W rozdziale tym ujęte zostały środki na finansowanie projektu „Śląsk bez granic – wieże i 

punkty widokowe” („Remont wieży wodnej przy ul.H.Sawickiej w Białej” ) – 1.000 zł. – 

kontynuacja zadania nastąpi w 2011 r., co wykazano w wieloletnim planie inwestycyjnym.  

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 35.600 zł. przeznaczone na wyposażenie i remonty 

świetlic wiejskich dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego oraz środki na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich: 

 remont budynku centrum aktywności wiejskiej w Solcu – 69.700 zł. ( udział własny 

– 17.400 zł. środki w ramach Odnowy wsi ) 

 remont budynku wiejskiego centrum integracji w Chrzelicach – 65.000 zł. ( udział 

własny – 16.300 zł. środki w ramach Odnowy wsi ) 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

Zaplanowana kwota 325.200 zł. dotyczy: 

 wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych na kwotę 

115.200 zł. ( w tym wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 

65.200 zł. ),  
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 wydatków majątkowych na kwotę 210.000 zł. przeznaczonych na realizację zadania 

pn. „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” realizowanego w ramach 

PROW.  

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Zaplanowana kwota 120.000 zł. dotyczy wydatków związanych z finansowaniem klubów 

sportowych. 

W trakcie prac nad projektem budżetu po raz kolejny dokonano analizy i przeglądu 

wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, radnych, organizacje, instytucje i 

stowarzyszenia. Po przeprowadzonej szczegółowej analizie prognozowanych dochodów i 

przewidzianych wydatków bieżących, jak również zadań inwestycyjnych zaliczonych do 

realizacji jako priorytety w 2010 r. (m.in. w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

gminy Biała), uznano, iż brak jest możliwości finansowych, by uwzględnić wiele wniosków 

w niniejszym projekcie budżetu. W związku z wysokim zadłużeniem gminy, w trakcie roku 

budżetowego kwoty uzyskane na oszczędnościach z zamówień publicznych przeznaczane 

zostaną na zmniejszenie deficytu. 

Przedłożony projekt budżetu gminy Biała na 2010 rok jest podstawą gospodarki 

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

niż do 31 stycznia roku budżetowego. 


