
PI,ANU BUDZETU G

PLAN
budżetu na 2007 rok

W przedkładanej uchrł'.ale budżetowej na 2007 rok wielkość dochodórł'
Została ustalona na podstart,ie rvstępnvch informacji o rocznych kwotach
dochodór'n': poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o plar-rorł,ane.';
krvocie udziałólł, gminl' rv podatku dochodorr1'm od osób fizycznych na
2007 rok otrz1',manej z Ministerstwa Finansórt'' Ponadto prz'v planowaniu
ivysokości dochodórt' rt,zięto pod uwagę infbrmacje o klvotach dotacji
celortych na 2007 rok na realizację zadań z zakresu adrninistracji rządolt'ej
oraz innych zadań z|econ-vch gminie ustalt.ami otrzymanej od Woj ert'od1,'
Mazor.vieckiego i z Krajorvego Biura Vryborczego oraz przewidl.rvane
wvkonanie dochodórł,' podatkort.ych na koniec 2006 roku pobiclan'vch przez
IJrza! Gminy i Urzędy Skarbolł,e.

Przv opracorvaniu planu budżctu na 200] rok plzyjęto. że:
. plognozo\\.an1. średnioroczn1' rvskaźnik cen torvarórt' i usług

konsumpcy' jn;,'{lh l',}nosi | 0 1 ̂ 9%,
. \Ą'ynagl.odzcnia rt. pańStwo\Ą,ej sferze budżetorł'ej pozostaj ą na

poziornie nonlinalnym z 200ó roku,
. w\'Sokość obolviązkowych składek na Fundusz Pracv nle

ulegnie zmianie i rł1,nosić będz'ie 2,45%, podstart-l ich
nrymiaru.

ogó|em dochodr'gminy p|anuie się lv lvysokości 10.219.ó74 zł., rr 'f\ 'm
p|an dotacii na zadania z|econe 2.383.ó60 zł.

Zgodnie z infornacjąz Ministerstrva Finansórł' gmina Stala Błotnica
otrzyma subwencję ogólną rv rvvsokości 5.021'270 zł. co stanou,'i 49,1 %
planowanych dochodów całego budżetu. Planolvana krvota subrt'er-rcji
ogólncj nna|ata o 198.l3l zł. rv stosunku do 2006 roku. z czego:

o cZęść rłyrównaw.cza Subwencji ogólnej w}rnosić będzte 957 '900 zł.
t1. o 202'455 zł. mniej niż ił,2006 roku,

. cZęść oświatorł'a subwencji ogólnej Wynosic będzie 4.063.370 zt. t1'
o 4.324 zł. rł'ięcej niz rt' 2006 roku,

. część równort'aząca sublvencji ogólncj w 2007 roku nie wTstępuje
Planowane udziały gnriny rv podatku dochodortrym od osób ftzycznych na
2007 rok określa się na kwotę 1.548.157 zl. tj ' o 807'249 zł. mniej niż rv
2006 roku. Kwota udziałów jest wańością szacunkową i w trakcie red'izacji
dochodów moze ulec zmianie'

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na zadania z
zakr.esu administracji rządort'ej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami



f

na 2006 rok wyniesie 2.383.660 zł.tj' o 897.883 zł. więcej niz na 2006 rok.
Powyisza kwota dotacii przeznaczorra j e st na:

r Administrację publiczną tj utrzymanie stanori isk pracy
realizujących zadanta z zakresu administracji rządolvcj - 34.58l zł.

o obrorrę cylł'ilną - 500 zł.
. Pomoc społeczną. 2.347 ,800 zł.
o Pl orł'adzenie i aktualizację stałego rejestru rłyborcóu' -7]9 zł.

Stafysfvcznie lr ' p|anie dochodóu' poszczegó|nc dochodl' stanolr' ia:

Dochodv ,ń w.
budŹecie

Plan

Subrvencia ogólna

49,13% 5.021 .270 zł.
tldział1' \\'
podatkach 15,17% 1.550.357 zł.
I)otacje na
zadania zleconc r  I  I1o l" 2.383.660 zł
Dotacj e na
zadania $ lasne I 069y0. .
Pozostale dochodl' r
r ' l a sne  |  _ f  1 ,67%
Dochody
j.s.t zrviązane z
rcal izacją u adań 0,0 lo o
z zaKresu
administracji l

rząr-lou ej
ogó|em 100%

7l .000 zł.

l.l92.530 zł.

857 zł.

10.2I9.674 z.ł.

Rozchody budżetu lv 2007 roku:
Spłaty kredyól'u'rt, 2007 roku: - 317.000 zł.
Na przebudorł'ę drogi Ryki.Stary Kiełbórt' 120.000 zł.
Na przebudowę drogi Żdzary- Wola Gozdowska 1 10.000 zł'
Na przebudowę drogi Jakubórł.Pierzclmia-Kadłub 87 '000 zł.
ogółem do spłaĘ na 2007 rok przypada 317.000 zł. rat kredytóll'.
Łączna kwota przypadająca do Spłaty \Ą' danym roku budżetorłym rat
kredyów wraz z na|eznymi odsetkarn| 11,ynosi 349.000 Zł. co Stanowi
3,4 oń zap\anolt.anych na 2007 rok dochodór,t' i 12,9 oń planowanych
dochodórł' własnych gminy -_ a więc r-rie spowoduje naruszcnia postanorł.ień
afi.I69 ustaw)' o finansach publicznych.
Na 31 grudnia 2007r, zadłuŻęnie będzie l,'ynosiło 943.000 zt. tj.9,2 %
planorł'anych na przy szty rok dochodów.



Plan n.ydatków na ZD07r.lr,vnosi |0.222.674 zł.
z przeznaczenicm na:

P|an 7o w budżecie
zadanla bieżące . 9.297.071 zł. 90,9 %
Iemonty - 47.600 zł. 0,5 %
inwestycje - 878.000 zł. 8,6 %

Plan inwestycii

l. tnu'es8cjc lv infrastrukturę n'odociągo*'ą

Budorva wodociągu rł'miejscou'ości Chruściechór,v i 25.000 zł.
ZdŻary

II. Budolva dróg 307.000 z|.
l. Przebudowa drogi gminnej Nowy Kadłubek -Urbanóu'

(koszt całkorł'ity 350.000 zł.
100.000 zł. w,2007 roku środki rt 'łasne 20.000 zł.
Pre|el.enc.' ' inr. kred1'1 ze środków EFRWP- 80.000 zł.
250.000 zł. u. 2008 l.okr-r.

2. Przebudorva drogi w nriejscolvości Pierzchnia- Zarnł1nie
środki lt,łasne 20.000 zł.
Ptcferen n r''in r' L-r..r1r,{ ze śr.odkórł' EFR\\rP 80.000 zł.

3. Przebudort'a drogi gminnej w miejscorvości CłuuściechÓw Ryki
( droga dojazdorva do pól)
środki własne 20'000 zł.
Preferenc}jn1.kr.ed1,t ze środków EFRWP- 80.000 zł.

4. Projekt techniczny oraz podkłady geodez1'jnc na przebudorvę drogi
gminnej Grodzisko oraz Trąbki .7.000 zł.

Il. Inwestycje w gospodarce mieszkaniolej

Budowa oczyszczalni ściekóit, i kanalizacji - krt'ota 15.000 zł.
przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Radorr-riu oraz przerł'idy\vanych
wolnvch środków z 2006 roku.



III. InwesĘcje w Administracji Pub|icznej - 364.000 z|.
1. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy' w Starej Błotnicy - 364.000 zł

IV. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - 55.000 zł.

v.

l .

Inrł'esĘcje v' oślr'iacie

wykonanie projcktu na rozbudor'vę bud1'nku szkoł1.
w Starym Goździe (szatnia , jedna sala lekc1'jna)
urykonanie elerł,'acj i i dociepl enia sali girnnastr'czncj
i łącznika rt' szkolc rt' Starej Błotnicy
pIZy pomocv dotacji z Urzędu Marszałkovr.skiego

2. RemonĘ w Urzędzie Gmin1,
o Remont sclrodów i rłykonanie zadaszenta przed

Urzędem Gminy

3. RemonĘ mieszkań będących lvłasnością Gminy
. wykonanie drobnych prac remontowych

w mieszkaniach będących lvłasnością Gmin1.
4. RemonĘ w ochotniczych Strażach Pożarnych

. Iemont motopomp i samochodów straŹackich

- 12.000 zl.

- 7.000 zt.

-  5.000 zł.

- 5.000 zł'
.5.000 zł'

- 7.600 zl.

- 5.000 zł'
-  5.000 zł.

2.

VI. InlvesĘcje rł'gospodarce komunalnej i ochronie środolviska

1. zakup samochodu specj al istycznego do zbiól.ki niecz1 stości staĘch.
100.000 zł. ( 20.000 zł. ślodki rvłasne ' 80.000 zł. pref.erenc1.jna
pożyczka zWFOSiG\Ą1)

Razem inrt'cstvcjc 878.000 zl.

PLAN
lr'ykonania remontów na 2007 rok

1. Remonty dróg -20.000 zł.
. Remont nawierzchni asfaltowej na drodze w Starym Goździe

- 20'000 zł'



5. Remont". lr' szkołach - l0.000 zł.

47.600 zl.Razem remontv

Z przeł.idywanych wo|nych środkót'z 2006 roku p|anuje się
lt'ykona nic:

- projektu rozbudov-v ośrodka Zdrort'ia rł.Starej Błotnicy
- remontu dacl-ru w PSP rł'Kaszowie
- modemizację boiska prry" Zespole Szkół Grninn1.ch

rt'Starynr Gożdzie

W przypadku uzyskania dochodów rł'2007 roku z Genelalnej Dyrekcjl
Budortry Dróg i Autostrad planuje się wykonanie :

. modernizacji mostu rł. miejscowości Gozdolł ska Wola-Zdzary

. zajezdni dla autobusu pr.z1 Zespole Szkół Gniinny'ch rt' Starcj
Błotnicy oIaZ l.emont posadzki rr'szatniach prz1. duzej Sali
gimnasty c zn ej r,t' szko l e rł' S tarej Błotni c-"".

PLAN
ł.ydatkórt' w poszczególn1'ch działach

Dz.010 RoLNICTwo I ŁowIECTwo
- na odbiór i utylizację padłych zsy,ierząt Z terenu gmin1'_ 9'000 zł.

- na lzby Rolnicze - 2% lł'pływów z podatku rolnego 6'815 zł.

Dz.  ó00 TRĄ\SPORT |  ŁĄCZNOŚC
oprócz prac zw,ięanych z inrvestycjami i remontanri jak podano porł1żej
planuje się:
- zakup sz1aki, tłucznia, piacl-ru - 23.000 Zł.
- zimowe utrzymanie dróg grninnych, usługi rórvniarką itp. _ 20.000 zł.
Ogółem na drogi przeznacza się: 370.000 zł.

Dz. 7 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planuje się na

- ewentualne \Ąryceny nieruchomości, podziały działek' wznowienia granic.
ogłoszenia r,t, prasie, opłaty notarialne i s4dowe. 6.000 zł.

- utrzymanie i remonty budynków - 7 .600 zt.



Dz. 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA
- na uykonanie planu zagospodarou'ania przestrzennego

Dz, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- na prace zlecone 7' Urzędu Wojewódzkiego
- na utrzymanie Rady Gminy
- na utlzymanic Urzędu Gminy

o na inu cst)  c je
.  na  f cmon l )

Dz.751URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
oRAZ SĄDowNICTwA

Z doIacji na plorvadzenie i aktualizac.ję stałego rejestru rr.y'borcóu,' - 779 zł.

Dz, 754 BEZPIECZEŃsrwo PUBLICZNE I oCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

r na biezape utrzymanie jednostek OSP ( u' t}.nr na rł1'płatę
ekrł'irvalentórł, za udział rt' akcjach gaśniczr'ch" zakup1' palirr'a
i r1rposazenia jednostek oSP, ubezpieczenie stl.azakórt. i
samochodórt' itp. oraz inne rłydatki zrt iązanc z zepetl nienieIll
goto\łlości boj ort'ej strazaków - 134.020 zt.

o na szkolenia z obron1' c}rvilne.j przeznacza się z dotacji - 500 zł'

Dz.756 DoCHoDY oD oSÓB PRAWNYCH, oD oSoB F|ZYCZNYCH I
oD INNYCH JEDNOSTEK NIEPoSIADA.IĄCYCH osoBo\\'oŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANtr ZICH POBORIM
.na kosŹy związane z pobolem i rozliczeniem podatkórł,,
prowizje sołtysów r,vsi olaz opłaty komornicze

Dz,757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- na odsetki od kr.edytórv poŻyczek

Dz' 801 oŚwIATA I wYCHowANIE
- na bieżące potrzeby
- na inwestycj e

Razem Oświata
SzkoĘ podstawowe
Girnnazja
oddziałyprzedszkolnert'szkołach podstawowych

-  55.000 zł.

31'58I zł'
51 .000 zł.

1.157.929 zt .
364.000 zł.

5.000 zł.

-  33.000zł

. 32.000 zł.

-  4.61'2.306 zł.
- 12.000 zł'

4.624,306 zł,
-  2,863.1]1zł.
. 1.285.591' zł.
- 300.964 zł.



W ramach planórv tinansorti-ch poszczególrrych szkół będą realizorł'ane
zakupy pomocy naukorłych, książek' lłyposazenia, środkórt' czystości, lekarstlł'
oraz świadczeniem usług remontow1'ch oraz innych zwięanych z bieiącym
f.unkcj onor'u'an iem szkoły'

D2.851 OCHRONA ZDROWIA
Z tego na:

. przecirł'działanie a1koholizmolt,i zgodnic Z ploglamc1n p|ofilakt}'ki i

Dowożenie uczniólv do szkół
Dokształcanie nauczyc i  eJ .

rozwiązyw.ania problernór'n' alkoholorł,r'ch
.  przec iwdz ia lan ie  narko lna n i i

Dz.852 PoMoC SPOŁDCZNA
z tego na:
. realizację świadczcń rodzinn1''ch plzez glrrinę
- ubezpieczenia zdron otne podopiecznr ch
- zasiłki dla podopiecznvch
\\,' tym:

-  l46 '880 zł.
- 2,7 '700 zł.

- 65.000 zł.
-4.000 zl.

- 2.607.990 zl.

-  2 .300.000 zł.
- 2.800 zł.
-  |43,079 zł.

ze środków dotacji

ze środkórt Rad'v Grniny 82.079 zł,

- utrzymanie ośrodka Pomoc1'' Społecznej
w tym:
ze środkórt.dotacji 37.000 zł.
ze środków.Rad.v- Gmin,v 66.502 zł'

- na dozylł'ianie dzieci
\Ąr tym:
ze środkórł'dotacji l8.000 zł.
ze środkólt.Rady Grniny 55.609 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I oCHRoNA ŚRooowlsrcł

. na utlzymanie pracownika d/s czystości w Gminie
- na w}rvóz nieczystości stałych
- na oświet1enie ulic

61.000 zł. w tynr 45'000 zł. zadania zlecone,
1 6.000 z]. zadania rł'łasnc

- 1 03.502 zł.

- 13.609 zł.

26'562 zł
50.000 zł.
1'76.39I zł.

D2.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 37.90121.
- na utlzymanie śrł'iet1icy dziecięcej w szkole rt' Starej Błotnicy - 37.90| zł.
i w Staryrn Goź'dzie



- na konserwację oświetlenia ulicznego -  10.000 zł.
- na zakup sanrochodu specj alistycznego do zbiórki niecąvstości -l00'000 zł.
Razem na Gospodarkę Komuna|ną - 373.953 zl.

Dz..92r KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przekazuje się dotację podmiotow.ą rł' rv-vsokości 135.000 zł. z przeznaczeniem
na pokrycie wydatkólł,'i utrzymanie biblioteki gminncj rv Starej Błotnicy i filii
w Staryn Gozdzie.(Sanrorządolvej instytucj i kultury).

D2.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Przeznacza się:
s l rrw) sponu i rekreacj i  r . r  grnin ie - ó.000 z|.
oraz dotacja celorva Z budzetu na finansorł'anie ]ub dofinansort.anie zadań
zleconych do realizac.ji slowarzyszcniom * 30.000 zł'

J.u'orzv się rezerrł'ę ogólną u' rv'vsokości 0,19 % rv1'datkólt'tj. 50.000 zł. oraz
rezelwę celową lv ośrviacie w rt.vsokości 50.000 zł. z pl.zeznaczeniem na
wydatki bieżące.
ogółem rezerw:}': 100.000 z|.

Zaplanow.ane krvoq'. dochodórt' rtrynikają z pism Ministerstrł'a Finansórt'.
Urzędu Wojewódzkiego. Kraj ort'cgo -Biura Wyborczego a pozostałe dochod,'
własne gminy z pl.zewidywanego \\Ykonania planu u' 2006 loku'
Krł'oty te sąrealne do rt1'konania z rł1'j ątkienr udziałóu'rł, podatku
dochodolł1'm od osób flzyczn'vch, których wielkość jest rvie1kością szacunkową'
Zaplanou'ane dochod1'- na2007 rok Sąo 1'345.000 złnlzsz'e od planu dochodórł'
na 2006 rok. tj. o ponad 13 %.
Plan w1,datków na 2007 rok jes1 o 1'369.768 zł. niisz'v niŹ przervid1'.wane
ltykonanie rł'ydatkórł, rł' 2006 r.oku. Tj. również o ponad 13% ninie.j niż rv roku
2006.
Wyżej opisana Sytuacja jest następst\Ą'em Znac7'nego obrrizenia dochodórv
Grniny Z tytułu udziałórt'lt'podatku dochodow1'm od osób ftzycznych (az o
832.825 zł. mniej niż przeu'idyu'ane rłrykonanie lv 2006 loku') iobniżeniem
klvot1' subu''encj i ogólncj(część lł'yrórvnart'cza) o ]0].455 zł. Innicj niz rt roku
2006.
Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2007 Są na poziomie roku 2006. Fundusz
płac pozostaje na poziomie roku 2006 jednak e'nventualne l.óznicc .'t'ynikają min
Z ': planowanych odpraw pracort,ników, nagród jubileuszow1'ch, awansów
'u*o6o1ł,ych nauczycieli. Pozostała część ltrydatków to inwestycje (878.000
zł.), które zamierza|T|y zrea\iz'owac pIZy polnocy pozyskiwan1''ch w trakcie roku
2007 dotacji z róinych źródeł.
ogółem plan wydatków wynosi 10.222.674 z|., spłaty kred1.tów 3|,7.000 zł .
Deficy.t budzetowy w wysokości 3.000 zł. zostanie pokry.ty Z Zaciągniętych
kredytów długotemrinorłych .



Do rl|anu budżetu Gminv Stara B|<ltnica za|acza się takźe:
- plan dochodów i w1'datków lł'pełnej szczegółorł.ośc i -

wZał.Nr1 i2
- przychody irozchod1, budżetr-r Zał. Nr 3,
. plognoza długu Zał' Nl4,
- plan dotacji i rłydatkórt' z dotacji zał. Nr 5,
- plan dochodórł. zrviązanych z rea|izacjązadań zlecon1'ch, które podlegają

przekazanitt do budzctu państwa zał. Nl 5 a
-1^. .  -^r^-:  , - . .  .  . , .  c ) jn)  ch Za l .  Nr  6 ._ 
Prar l  Z,aulrr  I  t lL\\  gsL_Y

- plan przychodórv i ral1'datkóu'zakładu budzctorł'ego Zał. Nl 7,
- plan dotacji z budzetu - Zał. Nr. 8'
- plarr finansorł'y gminnego funduszu och.ony środorviska i gospodarki

lvodnej Zał. Nr 9.

r - r  r .T ' \ : ,  Cr i  r l '1  1 ' ; ' . / , f  )'  '  - i -  
t '  ' ' t t ' t t  t  I
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