
PLAN
budżetu na 2008 rok

W przedkładanej uchrvale budietorve.j na 2008 rok rvielkość dochodórv została
ustalona na podstar,vie przelvid'vrvanego rl'ykonania dochodórv rvłasnych za 2006
rok zc szczególnr'nl urvzględnieniel.n rvykonania dochodórv na dzień 30.09.2007 r.

1. przy naliczaniu dochodórv z podatkórv Gminy urvzględniono lv1'konanie za
IiI krvar1ały' 2007 roku" porvierzchnię do opodatkorvania. jak rónnież liczbę
samochodórv opodatkowan}'ch na dzieri 30.09.2007r. Do naliczenia pcldatkrr
prz1.jęto starvki podatku projcktolvane na 2008 rok'

2. przervic1y'rr'arre w'1'konanie dochodórr. przekaz1'u'an1.'ch przcz Urzędy

3.

4.

t .

Skarborr'e
zarr ' iadomienie Ministra Finansórr '  z dnia 10.10.2007r. nr pisma ST3-1820-
2612001 rv sprau'ie ustalenia dla Grniny Slara Bbtnica roczn.vch
planorvan1'ch klr.ot poszczególnvclr subrvenoji tj rvyrórr.nar,vcze.j
(podstarvo* ej i uzupełniającej) ośrviatori'ej oraz planorvanc udział1. l,c
rvpł1'rvach z podatku clochodorvego od osób liz1''cznych.
zan'iadonrienie Krajoilego Biura Wyborczego Nr DRD-3 l0ll24l07 z dnta
I7 'I0,2007 r. o planie dotacji dla Grlin1. Stara Błotnica na rcalizac.ję zadań
zlecon1'ch tj. prort'trdzcnie i aktualizaoję s1ałego rejestru rvvborcólv.
porł.iadorr-rienie Mazorvieckicqo lJrzędu Woj.:ir.ódzkiegtl rr' Warszalvie Nr
FIN I /301/301111712007 z dnia21.10.2007 roku rv sprarvic planu dotacj i na
realizację zadari zlccorr1'ch i rvłasn1'ch działach: Administracja publiczna.
Bczpicczeństr,vo publiczne i ochrona przecirvpożarorva, ośrviata i
lvychorvanie. Pomoc społeczna oraz ustalenie dochodólv budżetu państr'va
zrr'iązanych z rcalizacją zadań zleconych .jednostkorn samorządu
terr,torialnc so.

ogó|em dochodv gminv rl|anuie się rv rwsokości 1l.2.l1'289 zł.. lv tym :

Dochody o/o ri'

budżecie
Plan

Subwencj a
ogó|na 47 ,5  0  0 5'313.014 zł.

Udzialy w
rrodatkach 21.0 % 2.354.687 zl.
Dotacje na

zadania
zlecone

19,1% 2, l8I , I75 zł '

Dotacje na
zadania
rvłasne

0,8 % 94'000 zł.

OPISOWA BŁoTNICA



Dochody
lr'łasne 11.3 % l .2ó8,  190 zł.

Dochody
j.s.t związane
z rea|izacją

z^dań
z zakresu

administracj i
rządowej

0.0 % I93 zł,

ogólem 1000 ||.21|.f89 zł.

SUBWENCJE I UDZIAŁY w PoDATKACH

Zgodnic z infbrrnacją z Ministcrstrva Finanscirv roczna planor,vana krvota
subrr.encji ogólnej rvynosić będzie 5.343.044 zł' co stanorvi wztost o 7.7 oń lv
stosunku do roku 2007. z czego:

. cZęść rv},rólvnalvcza subrvencji ogólnej rr,lnosić będzic I.209.743 zł' |j,
o 25l.843 zl. rr ' ięcej niż rv 2007 roku,

. cZęść ośr,viatorr'a subwencii ogólnej rv1''nosió będzie 'ł'133.301 zł. tj' o
130.409 zł. rvięcc.j niz rv 2007 roku.

. cZęśó rórvnorvaiąca subrvenc.ji ogólnej w 2008 roku nie lvystępuje.
Plancllr.ane udziały grnin1. rr' podatku dochodolvi'm od osób fiz1'cznych na 2008
rok planuje się rra krvotę 2'35'ł.ó87 zł. tj. o 826.341 zł. rr'ięcej niż rr' 2007 roku
czyli przelviduje się rvzrost aŻ o 54oń.

DOTACJE

Zgodnie z in|orrnacją od Wojervody i Krajorr'ego Biura Wyborczego lączna
k*'ota dotacj i na zadania z zakresu adnrinistrac.ji rządo\\'e.i oraz inne zadania
zlecone grninic ustarvami na 2008 rok planu.je się rv rvysokości 2.275'175 z|.
P t l t r  l  Ższa  k r ro ta  dotac j ip rzeznaczona. jes l  na:

o Adrrrinistrację publiczną tj. utrz1rnanie stanorr.isk prac-v realizujących
zadania Z Zakresu adnrinistracji rządorvej - 35.376 zł'.

. obronę cyrvilną - 500 zł.
o Ośrr'iatę i lr'-vcholr.anie _ 16.000 zł.
o Ponroc Społeczną' 2.222,500 z|.
. I,rorr'adzenie i aktualizację stałego rejes1ru \\.'"-borców '799 zł.

onrórvienic ważniejszych źródeł dochodów lvłasnych na 2008 rok.:

I)ział 700 Gospadąk4l]li!!ZL4!!a\\'a
l . Dochod1. ze sprzedaz'y nieruchonrości - 30.000 zł.
Znaczny spadek przelr'idylvanych dochodórv rv 2008 roku rv stosunku do roku
2007 (ok. 95.000 zł) podvktorvany jest f-aktem zI.nniejszenia ilości działek i ich
porvierzchni przeznacZollvch do sprzedaży.
2. Czynsze mieszkaniorve. c.o. 35.000 zł.



_)

Spadek dochodów w Stosunku do przcrvid1''\Ą]anego r,v1'konania dochodórv ii.
2007 roku sport'od<lu'irny' jest zmniejszeniem ilości zar,varty'ch umórv na
rvynajern rnieszkań i inn1'ch lokali.
3. opłaty roczne za ui1,tkorvanie rvieczy'ste i trrvaĘ zarząd 2'535 zł.
Dochody. ."v ty'm paragrafie są poziomie roku 2007.

Dział 7-56 Dochodr. od oscib prarr'n.vch. od oscib 1lz}'cznych od inn.vch jednclstek nie
posiłdirjac-r ch osoborr ose i prarr nei:

l .  podatek od dziaIalności gospodarczej - 20.000'-
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prarvn1.,ch 450.000'.
Planuje się nieznaczn1' rvzrost podatku o ok.2.3% w stosunku do roku 2007.
3 .  podatek  ro lny  _ .ł01.500, -
Do naliczerria rvymiaru podatku rolnego prz1jęto cenę ż}'ta u'lv;.'sokości 34 zl.
za dt oraz pou ierzchnię gruntórv zgodnie z rejestrem rv,vtniarorr'vnt wg stanu na
dzień 30.09.2007r.. co ozllacza planorvan1' wzrost \\' stosunku do roku 2007
o ok .  2 l%.
.ł. podatek od środkólr'tranSporto\r}'ch 92.000.-
5. podatck lcśny' 22.000.-
6. podatek od czynności c1'lvi1noprarr.n-vch -60.000.-
7. rvpł1'rv'v z op|at za zezrvolenia na sprzedaż alkoholu .71.000..(na poziornie

roku 2007)

Pl:rn wydatków na 2008r.

Przy opracorvaniu planu budżetu na 2008 rok prz1,jęto. ie:
. progl-tozowanr' średnioroczn1' rvskaźnik cen torvarólv i usług

konsumpc1'inr'ch rvynosi 102,3 9Ą,,
o \V}.nagrodzetria rv państrr or,vej sf'erze budżctorvcj rv rv1.sokości nie

nizszej niŻ 102'3%
. \\.ysokość oborr'iązkorl'yclr składek na Fundusz Pracy nie ulegnie

zmianie irr.1'nosić będzie 2'.ł5% podstaw)' ich rr1'nliaru.

W planic budŹctu na 2008 rok prognozuje się dochod1'' rr' r,vy'sokości ||,24|'289
zł., rv1.datki budżetolr.c planuje się lv rv1'sokości |0.7|9.289 zł. rvobec czego porvstaje
nadlvyżka budzetu Grnin1'. którą proponuje się przeznaczyć na planorvaną spłatę rat
kredytórv rv krvocie 522.000 z|'

Z zestar,vienia rvydatkóri' u.1.nika, żc:
Na.jll.iększc środki finansor\e przeznacza się na dział1. t.j.:

l .  Ośrviatę i rvychorvanie- 5.020.884zł. -tJ. 16'8% tlgółcm planolvanych
l,vydatkórv

2. Pomoc społeczną- 2.398.5'ł l zł'-tj.22.4% ogółcm planorvanych rvydatkórv
3. Adrninistrację publ iczną- i .319.161 zł '-t i .|2 '3oń ogółem planorvan1'ch

rvydatkórv
4. Transport i łączność- 7 I7 .431'-!.6'7 % ogółern planorvan1'ch rvydatkólv
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Jednak lv podziale na zadania bieżące. irrrt.est1,c1j n e i remontort'c udział
procel.lto\\'y przcdstarvia się następuj ąco :

]. zadania bieżące - 9.505.689 zł. tj. 88.7 7o rr1'datkórv r i 'budzecie.
2' retnont1, - 240.000 z|. ts.2.2 7o rv1.datkórt' rv budzccie'
3. inri'cstycjc - 973.600 zł tj' 9,1 7o rv1'datkórv rr' budŻccie.

Plan inwestyci i

l .  Budowa dróg 500.000 z|.

. Przcbudorva drogi grrrinnej rv miejscorvości l'ierzchr.ria.Zanllynic -200.000,.

o l,rzebudolr.a drogi gminnej rv miejsco*'ości R1''ki- Chruściechórv . 100.000 -
(droga dojazdorva do pól)

o Przebudorr.a drogi gnlinnej Grodzisko oraz Trąbki - l80.000.-

o l'rojekt techniczn1'oraz podkład1'' geodez1'jne na przebudolvę drogi grninnej rv
n.riej scolvości Kaszóil - l0.000'-

o Projekt techniczrry. oraz podkłady geodez1jne na przebudolvę drogi grninnej rv
nric.iscorvości Stary' Sopot- l0.000"-

2. lnrvestycje lv gospodarce mieszkaniorvej - 270.000 zl.
o Budorva ocz)' 'szczalni ściekólv ikanal izacj i '200.000 zł.
. Rozbudorva budy'nku sP ZoZ rv Starej Błotnic.v (będącego rr'lasnością

Gmin1'' Stara Błotnica) 70,000 zł'.

3. Inrvestycje rv administracj i  publ icznej
. Zakup 1 zestalvu kcltl puterorr,ego do Urzędu Grnirry 3.600 zł.

4. I nrves|ycj e lr oświlcie

r Rozbudorva budynku szkołv iv Star1'm C.iozdzie - 200.000 zł.

Razem inwcstycje - 973.600 zł.

PLAN
przeprowadzenia remontóry lv 2008 roku

l. RemonĘ dróg 140.000 z|.
o Remont dróg grninnych .40.000,.
. remont mostu w rniejscorr'ości Zdżłr) Wola Gozdort'ska 100.000,-



2. Remonty w Urzędzie Gminy - 20'000 zł.
. Rcmont starei części urzędu gmin1'

3. RemonĘ mieszkań będących własnością Gminy - 5.000 zł.
. rv,vkonanic drobnych prac remontowl'ch ri' mieszkaniach

będąc1'ch ."vłasnością C min;-
.1. Remonty rv Ochotniczych Strażach Pożarnych . 5'000 zł'
. renont motopomp i sat.nclclroclólv strażackich

5. Rentonty lv szkołach - 70'000 z|.
o l{etnont eleli'acji sali giIlnasty'cznej iłącznika rv szkclle iv Starej Błotnic1'
o Malou'anie korytarzy' i sal u szkole rv Kaszorvie

Razem remont"v - 2,10.000 zl.

Z przervidr.lr'an-vch rr,olnr.clr śrcldkólv z 2007 roku planuje się rv1.konarric:
l. drogi Noli.y Kadhrbek tIrbanórr..
2. .rr'.vkup gruntórv oraz rr'vkonanie projektu pod budorr'ę drogi rr'rnicjscolr'ości

Stary Kadlub.
3 ' modernizac.ję ośrvietlenia ulicznego u' miejscolr'ości Stara Błotrrica lv t1'rn

założenie dodatkorr'ego ośrvietlenia prz}'. posesji Pani Alicji Natora.
;ł. remont drogi na odcir-rku Stara Błotnica.Wólka Pierzchnieńska,
5. lr'l.konanic rt'odociągu rr'Grodzisku do Pana Kot i Pana Majcher.
6. zakup laptopa z pro.iektorem na potrzeb1, Urzędu i Rad1' Grnin1'.
7. *'y'konanie stał1''ch siedlisk ri' ilośoi l00 szt. na boisku przy szkole rv Starei

Błotnic1'.

P|an lvażniejszych
lvydatkón' w poszczegóInych dzia|ach z pominięcienr inlvesĘcj i i remontórv

Dz. 010 Rolnichvo i łorviechvo
- dotacja celorva dla innej Gnlin1' na odbiór i ut1.lizację padł1'ch zrvierząt Z terenu
grl in1._ 9.000 zł.
- na lzb1' Roltiiczg - 2% rvpł1'tl'órr. z podatku rolnego 8.030 zł.
Plari rv1'datkórv na poziorrric roku 2007.

Dz. ó00 Transport i  |ączność
C)prócz prac zu'iązany'ch z inrvestycjami i remontarrriiak podano porv1.żej
planuje się:
- zakup szlaki. tłucznia, piachu - 'ł0.000 zł.
- zitnou'e utrz1''manie dróg gminn1''ch, usługi rórr'niarką itp.- 37.43 1 zł.



Dz. 700 Gospodarka mieszkaniorva
I,lanuje się na eu'entualne w\'cen,v nieruchomości. podział.v clziałek. lvznor,vicnia
granic. ogłoszcnia r'r'prasic. opłatl. notarialne i sądorr.c - 8.000 zł.

Dz. 7 |0 Dzi:rłalność usługowa
Na lvl'dalvanic dec1'zji o r'varunkach zabudorr1'- 25.000 zł.

Dz. '7 50 Administracja publ iczna
. na prace zlecone z Urzędu Wojerv(ltlzkiego - 35 '316 z|
. na utrzymanie Radr.Gnrin1. - 56.000 zł.
. na utrzvl lanic Urzędu Gnrin1' '  - l .200.685 zł
. na promocję Grnin1. . 3.500 zł.

Na znaczny spadek planu rv1'datkórr. rrla rvpł1''lr' fakt' iż lv 200ó i2007 roku
prorvadzona b14a inrr.est1.c.|a pcld nazrvą -Rozbudor,t.a bud.vnku Urzędu Gmin1, . która
\\rg ulnowy zalr.afte-j z firnrą nla zostać zakończona rv 2007 roku.

Dz.,751 Urzędy nacze|nych organórv rvładzy państwowej' kontrol i  i  ochrony
prawźl oraz sądorvnictrva

Z dotacjina prorr'adzcnic i aktualizac.ję stałego rcjestru u'i,'borcórr - ]99 zł.

Dz' 7 54 Bezpieczeństrvo pub|iczne i ochrona przeciwpoźarowa
. Na bieżące utrz1''manie j ednostek oSP ( rv t}'m na w)'płatę ekrviri alentórr. za

udział li' akc.iach gaśIricz1''clr. zakupi,' palilva i rv1'posazenia jednostck oSP.
ubezpicczcnie strazakó\\. i samochodórv itp. oraz inne rv1.datki zltięanc z
zapelvnieniem gotorvości bojorve.j straŹakólv - 140.094 zł.

. na szkolcnia z obron} cvrrilnej pr zeznacza się z dotacji - 500 zł.
Zaplanorvane u1'datki na poziornie roku 2007.

Dz.756 Dochody od osób prarvnyc|r, od osób f izycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobolyości prarvnej oraz rr'ydatki zlviązane z ich poborem.

.na koszty' z.ivtązane z poborctrr i rozliczcnictn podatkórr. .
prorviz.ic sołt1'sólv rr.si oraz opłat1. ktlnlorniczc . 36.000zł

Dz'.|57 obs|uga długu publicznego

- na odsetki od pobran1'clr krcd1tórv - 50.000 zl'

Dz. 158 Różne rozliczenia
PIantlrvane środki finansorr.e rl,krr'ocic 170.000 zł. stanorvią:

. rczerwę clgólnr1 75.000 zl. co stanorvi 0.7% rv-vdatkórv budżetu na rvl.datki
zaplanori ane * budzec ic.

. rezerwę celorvą na ośli'iatę lv rr'vsokości 75.000 zł. |j' 0'1% n 'l datków, budżetu
na ri.vdatki zaolano*.anc r'r' budżccic.
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. rezerwa celowa na rcalizację Zadań własnych Z
kI1'zysolr.eeo -20.000 zł. co stanowi O,43 yo
pornniejszonl ch o ll_l datki inrvestvcl' jne. u1'datki
pochodnc oraz rr'1.datki na obsługę dlugu.

Zakresu zarzątJzania
rv1,datkórv budżetu'

na rvlnagrodzenia i

Dz. 801 Oślviata i wycholvanie
oprócz zadań irrrt.est1.cr' jn1' i renontorvyoh w1'r.r.rienionych $.}'Żei na bieŻące utrzy.nanie szkół
i zadań zr'viązany'ch ze szkolnicti,vern planuje się przcznaczvc na:
Szkołv podstarvou'e
Gimnazj a
oddziały przedszkolne rr' szkołach podsta$'oW}'ch
Dorvożenie uozniórr' do szkół
Dokształcar.rie ntruczr'c i eI i

Dz,852 Pomoc społe czna
- rcalizację śrviadczeri rodzinnr'ch przez gminę
- ubezpieczenia zdrorvotne poclopiccznvch
- zasiłki dla podopieczn1' 'ch
w t\1n:

ze środkórv dotacj i 6l.000 zł. rv t1.rn:
42.000 zł. zadania zlecone
19.000 zł. Zadania własne
ze środkólv l{ady Grniny 75.129 zł''

. utrzyInanie ośrodka Pomoc1' Społeczne.|
\\, tynt:
zc środkórv dotacji 38.000 zł.
ze środkórv Rady Gmin1. 63.612 zL'

. na doŻ1'rvianie dzieci
\v tym:

-  3 .000.152 zł.
-  l .23 1 .050 zł .
-  3|3 '021 zł '

.  |6I .411 zł ,
- 29.250 zł.

Na doflnansolr'anie pracodarr'ctlnr kclsztórv prz1'gotorvania zarvodclrr ego młodocian1'ch
pracori 'nikórv - 1ó.000 zł.
W planie budŹetu na 2008 roku obniżono rq'datki na ośrviatę o ok..ł % planu pomtmo
że fundusz płac na 2008 rok przervidujc podrv1'.żki rvynagrodzeń od 1-6%o.
Porr'odem takie.j s1tuacji.jest obniżenie sktadki rentorv ej oraz zd,arzenie losorvejakte rv
2007 roku dotknęło jedni1 ze szkół na tercnie gmin1' (cluża część rv1'datkórv była
przeznaczona na liktvidację szkód ri1,rvołan1'ch przez klęskę z1.rviołorr'ą) a tnnc
err.entualnc różttice rv1''nika.ją rnit-t z.: planorr'anych odpra\\' pracorvnikórv. nagró<l
.jubileuszorv1'cl.r' arr.ansórv zarr.odorvvch nauczlcieli.

Dz. 851 Ochrona zdrolyia
Z tego na:

r przecirr'działanie alkoholizrnorr.i zgodnic Z programem profilaktyki i
rozrviąz1'lvania problernóll. alkoholorvyclr _ ó7.000 zł.

. przeciu.działanie narkollanii -4.000 zł.

- 2.398.511zł. z tego na:
2.100.000 zł.

2'500 z'ł,
136.429zł,

|0I .6|2 zł.

63.000 zł.
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ze środkólv dotac' ji 21 .000 zł''
ze Środkórv Radl' Gmin1'' 42.0()0 zł'.

Dz. 854 Edukacyjna opieka lvychorvawcza - 43.791 zł.

Dz. 900 Gospodarka komuna|na i ochrona środotviska
- na ośrvietlenie ul ic - 200.000 zł.
- na konscrrvację ośrvietlcrria uliczrrego - 10.000 zł.
- na ochronę gleb1'' i rvód podziernn1'ch - l 0.000 zł.

Dz.92I Kultura i ochrona dziedzictwa narodotvego
Przekazuje się dotację podlnioto\\.ą rv rvysokości l35.000 zł, z przeznaczcniem na
pokr1'cie rvydatkórr'i utrzr'tlanie bibliotcki grninnej rv Starej Błotnic1'i filii rv Starym
GoŹdzie.(Samorządorvej inst1'tucji kultury'.).

Dz,926 Kultura f izyczna i sport
Przeznacza się:
Spra\\'}.sportu i rekreacj i lr,!: lninic - 10.000 zł.
oraz dotacja celowa Z budzetu na finansor,r'anic lub doflnansorvanie zadań zleconych
do rcalizacji storvarzyszcnioIrl _ 30.000 zł.

Rozchodv budżetu rv 2008 roku:

ogółem do spłat1.na 2008 rok prz1'pada 522.000 zł. planorvanvch rat kred11órr i
tak:
Na przebudoll'ę drogi Nori r' Kadhrbek-Urbanórv - 95.000 zł.
Na przebudorr.ę drogi Chruścicchórv-R1.ki .1 1 5.000 zł.
Na przebudorr.ę drogi J akub(lrr'-Picrzchnia-Kadłub -87.000 zł.
Na przebudolvę drogi Zdzary' Wola Gozdolt'ska - l l 0.000 zł.
Na przebudorvę drogi R1'ki-Stary Kiełbórv .1 15.000 zł.

Łączna krvota przypadaj.pa do spłaty rv 2008roku rat kred1tórv rvraz z naleŻn1mi
odsetkaIni ivynosi 572.000 zł. co Stano\\'i 5.l % zaplanowan}'ch na 2008 rok
dochodór,r. i 15.8 7o planorr.an1'ch dochodórv rvłasnr.ch gmin}' - a rvięc nie
sporvodujc naruszenia postanolvień art.ló9 ustawy tr 1lnansach publicznr'ch.
Na 3l grudnia 200]r. zadłużenie będzie rvyrrosiło l.2.11'000 zł. tj. || %
p1anolvan1''ch na prz1.szł1. rok dochodórv.

Zaplanolvane dochocly na 2008 rok są o 1 .021 .61 5 zł lv 'vŻsze od planu dochodórv na
2007 rok. t i .  o l0 %.
Plan rr.ydatkórv na 2008 rok jest o'ł96.615 zł. lv1,Ższ5,niz plan uydatkórv rv 2007
roku.
Wyżej opisana sytuacja jest następstrvem Znacznego wzrostu dochodów Gminy z
tytułu udzialórv rv podatku dochodorvyrn od osób fizyczn1.ch oraz rvzrostem kr,votl'
subrvencji ogólnej.



l)o r l lanu budżetrr Gminv Stara Błotnica dołacza sie także:
l. plarr dochodórv i rv1'datkórv rr'pełnej szczegółorvości _

u 'Za l .Nr l i 2
2. plan zadań inrvestycyjnych Zał' Nr 3,
3. lilnity lvydatkórv na u.ieloletnic programy inlvesty'cy' jne rv latach 2008.

20l 0 zgodnic z załącznikiem nr 4
'l. przl'chody i rozchod1' budżetu zgodnic z załącznikiem nr 5
5. plan dotaoji i rv1'datkólv z dotacji zał. Nr 6 oraz plan dochodólv

zrviązanvch z realizacją zadań zleconych, które podlcgają przekazaniu do
budzetu paristu'a

6. plan prz1 clrodćxv i rr.vdatkót. zakładu budŹetoii'ego Zał. Nr 7.
7. plan dotacji podmiotou'ej z budietu dla grninnej inst)''tucji kultur1'' . 7,ał.

Nr  8 .
8. dotacje celolr'e na zadania rvłasne Gminv realizcxvane przez poclnrioty

należące i nienależącc do sektora tlnansórr. publiczn1''ch za'l. Nr 9
9. plan przl'clrodólr.i rr1.'datkólv cminnego Fundusztt Ochron1 Srodo*'iska i

Cospodarki Wodnej Zał. Nr 10.
oraz pfo.qnozę k\\'ot)'długu i spłat na rok 2008 i lata następne.


