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Zarządzenie Nr 123/2009
Burmistrza Złocieńca
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu budŜetu gminy Złocieniec na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budŜetu na rok 2010 zamykający się kwotami:
1) po stronie dochodów
38.211.515,00 zł,
2) po stronie wydatków
42.651.020,00 zł,
3) deficytem budŜetowym
4.439.505,00 zł.
§ 2. Projekt budŜetu wraz z projektem uchwały budŜetowej Rady Miejskiej w Złocieńcu i
załącznikami, prognozę długu publicznego oraz informację o stanie mienia komunalnego
przedkłada się Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

BURMISTRZ

Waldemar Włodarczyk
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Objaśnienia do projektu budŜetu na rok 2010
1. ZałoŜenia ogólne budŜetu i uzasadnienie do projektu budŜetu.
Podstawę do opracowania projektu budŜetu stanowi:
• uchwała Nr XXXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
• uchwała Nr XLIII/288/2009 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 września 2009
r. w sprawie załoŜeń polityki budŜetowej do opracowania projektu budŜetu gminy
Złocieniec na rok 2010.
Na rok 2010 dla Gminy Złocieniec ustalono kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do
projektu budŜetu na podstawie:
•

•

•

planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2010 rok dochodów gminy z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleń
wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej ( pismo Ministra Finansów:
nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. ),
informacji o przyznanych wstępnie na 2010 rok kwotach dotacji celowych na
finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań
własnych gminy ( pismo nr FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października
2009 r. ),
informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie o
przyznanej wstępnie na 2010 rok kwocie dotacji celowej na sfinansowanie
kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
(pismo nr KBW-DKS-420/31-48/RW/09 z dnia 12 października 2009 r.).

Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budŜetu było głównie
przewidywane wykonanie roczne za 2009 r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:
•
•
•
•
•
•
•
•

istniejącego w dniu 30 września 2009 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego
zadań finansowanych z budŜetu gminy,
istniejącej w dniu 30 września 2009 r. sieci jednostek i placówek finansowanych z
budŜetu,
istniejącego w dniu 30 września 2009 r. stanu zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych gminy,
podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących mienia gminy, a takŜe przystąpienia do
realizacji określonych zadań inwestycyjnych,
wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw
rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy,
wzrostu wydatków o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych
ustalonych na poziomie 1%,
wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze
budŜetowej dla nauczycieli ustalony na poziomie 7% od miesiąca września,
nieuwzględnienia wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Gminy.

5

Planowanie dochodów jest względnie prostą czynnością, gdyŜ moŜliwości sterowania wielkością
dochodów przy rocznym horyzoncie czasowym są dość ograniczone. Rada Miejska moŜe, co
prawda, wpłynąć na wysokość dochodów, ustalając stawki poszczególnych podatków, opłat i
innych naleŜnych gminie dochodów. Do projektu budŜetu na 2010 rok zaproponowano realny
plan dochodów, który został sporządzony w miarę dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia
kwot ujętych w planie był rok 2009.
Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budŜetu gminy na 2010 rok jest następujący:
prognozowane dochody budŜetowe zostały ustalone w wysokości 38.211.515,00 zł,
planowane wydatki budŜetowe zostały skalkulowane w wysokości 42.651.020,00 zł.
Deficyt budŜetu gminy w wysokości 4.439.505,00 zł (planuje się pokryć kredytami i
poŜyczkami uruchamianymi w miarę potrzeb).
Zatem projekt budŜetu na 2010 rok jest budŜetem deficytowym, który zamyka się kwotą
4.439.505,00 zł.
Projekt budŜetu ujmuje wielkości wpływów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
W porównaniu do wielkości dochodów określonych uchwałą budŜetową na rok 2009 do
planowanej na 2010 – odnotowuje się spadek o 6,1% co daje 2.479.605,00 zł.
W odniesieniu do wielkości wydatków budŜetowych określonych uchwałą budŜetową na rok
2009 do planowanej na rok 2010 – odnotowuje się spadek o 3,6% co daje 1.607.909,00 zł.
W dalszym ciągu największą pozycję w budŜecie stanowić będą wydatki bieŜące na zadania z
zakresu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oświaty i wychowania – 28,8%,
opieki społecznej – 19,3%,
administracji publicznej wraz z obsługą Rady Miejskiej – 11,6%,
gospodarki komunalnej – 7,3%,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6,7%,
edukacyjnej opieki wychowawczej – 0,7%,
transportu i łączności – 7,6%,
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej – 2,0%
gospodarka mieszkaniowa – 9,8%
kultura fizyczna i sport – 1,7%
pozostałe zadania – 4,5%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budŜetowych oraz środków
pozabudŜetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 17 do uchwały budŜetowej na
2010 r. oraz opisano je w dalszej części informacji.
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2. Objaśnienia do dochodów budŜetowych.
Główne źródła dochodów budŜetu gminy stanowić będą nadal dochody z tytułu podatków od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z
budŜetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji
rządowej (ministerstwa, wojewoda).
Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów przedstawiono w
załącznikach nr 1, 4, 5 do projektu uchwały budŜetowej.
Prognozowane na 2010 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:
Dział 600 – Transport i łączność
Planowane na 2010 rok dochody w wysokości 279.000,00 zł pochodzą z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś
Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej” Działanie 2.1
„Zintegrowany system transportowy województwa” Poddziałanie 2.1.2 „Lokalna infrastruktura
drogowa”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane na 2010 rok dochody w kwocie 5.771.010,00 zł pochodzą z następujących tytułów:
•

wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości w
wysokości 200.000,00 zł,
• wpływy z róŜnych opłat w wysokości 15.000,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności w
wysokości 10.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych w wysokości 3.351.010,00 zł
• wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego w wysokości 2.183.000,00 zł
• wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 12.000,00 zł.
Podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów w tym dziale są zawarte umowy cywilnoprawne, decyzje administracyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa
Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 5.200,00 zł jest:
• dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 5.200,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 151.300,00 zł są:
•
•

wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej w wysokości 121.200,00 zł są przeznaczane
na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
opłat za obsługę w/w zadań zgodnie z zapisem ustawy o dochodach JST (5% wpływów z
dochodów Skarbu Państwa) tj. 100,00 zł,
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•

odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 30.000,00 zł.

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

wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.629,00 zł (aktualizacja
spisów wyborczych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Planowane na 2010 rok dochody w wysokości 300.000,00 zł grzywny i mandaty (StraŜ
Miejska).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Wpływy z karty podatkowej
10.000,00 zł
Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego na temat wpływów
podatkowych za dziesięć miesięcy roku 2009.
Podatek od nieruchomości
W tym:
a) od osób prawnych
4.749.000,00 zł
b) od osób fizycznych
1.772.000,00 zł
Podatek rolny
W tym:
a) od osób prawnych
b) od osób fizycznych

6.521.000,00 zł

212.545,00 zł
24.990,00 zł
187.555,00 zł

Podatek leśny
W tym:
a) od osób prawnych 122.616,00 zł
b) od osób fizycznych
1.225,00 zł

123.841,00 zł

Podatek od środków transportowych
W tym:
a) od osób prawnych
177.000,00 zł
b) od osób fizycznych
91.000,00 zł

268.000,00 zł

Plan na 2010 rok skalkulowano w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską.
Wpływy z opłaty miejscowej
29.000,00 zł
Plan skalkulowano na podstawie wykonania dochodów opłaty miejscowej za 10 miesięcy 2009 r.
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Podatek od czynności cywilnoprawnych
200.000,00 zł
Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą w roku 2010
200.000,00 zł.
Wpływy z opłaty targowej
60.000,00 zł
Plan skalkulowano na podstawie wykonania dochodów opłaty targowej za 10 miesięcy 2009 r.
Podatek od spadków i darowizn
40.000,00 zł
Plan na 2010 rok skalkulowano w oparciu o wykonanie powyŜszego podatku za 10 miesięcy
2009 r.
Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat

40.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej
34.900,00 zł
Plan na 2010 rok skalkulowano w oparciu o wykonanie powyŜszej opłaty za 10 miesięcy 2009 r.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 65.528,00 zł
Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu

260.000,00 zł

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 25.000,00 zł
Wpływy z róŜnych opłat

6.601,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa 5.979.055,00 zł
Podstawa prawna: Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009
Dochodem własnym gminy w tym dziale są zwiększone udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 36,72 % do 36,94% w 2010 r. co stanowi kwotę
5.479.055,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) naliczony przez gminę
przy stopie 6,71% co stanowi kwotę 500.000,00 zł

Dział 758 – RóŜne rozliczenia
Na planowane dochody własne w wysokości 11.166.615,00 zł
w tej pozycji wyróŜnia się:
•

Projektowana subwencja ogólna z budŜetu państwa zgodnie z pismem Ministra
Finansów z dnia 8.10.2009 r. nr ST3/4820/19/2009 w wysokości 11.166.615,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna.
Jednostki samorządu gminnego otrzymują subwencję ogólną składającą z części:
• wyrównawczej – 3.089.087 zł,
• równowaŜącej – 755.972 zł,
• oświatowej – 7.321.556 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
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Z uwagi na duŜe zróŜnicowanie dochodów w gminie, wprowadzony został system
wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. RóŜnice w
dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równowaŜącej
subwencji ogólnej.
Uwzględniając zróŜnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym,
gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie
systemu wyrównywania róŜnic w potencjale dochodowym.
Część równowaŜąca subwencji ogólnej
Część równowaŜąca dla gmin ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat gmin.
Część równowaŜącą subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych
róŜnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.
Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii
reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa – w drodze rozporządzenia –
szczegółowy sposób podziału części równowaŜącej subwencji ogólnej dla gmin, z
uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
Część oświatowa subwencji ogólnej
Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę
przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budŜetowej w wysokości łącznej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niŜ przyjęta w ustawie budŜetowej w roku
bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań
oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji ogólnej między poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego określa – w drodze rozporządzenia – minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów
publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału części
oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego
nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.
Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczona będzie rezerwa części oświatowej
subwencji ogólnej:
• w roku 2010 w wysokości 0,6%.
Podział rezerwy części oświatowej subwencji będzie dokonywany do dnia 30 listopada kaŜdego
roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zaplanowane dochody wynoszą 516.467,00 zł.
Na wielkość tą składają się:
• dochody z opłat za przedszkole w wysokości 222.577 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek i pozostałe dochody w łącznej
kwocie 2.680 zł,
• opłaty za posiłki (obiady) wydawane w szkołach 277.490 zł,
• wpływy z róŜnych dochodów 13.720,00 zł.
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Dział 852 – Pomoc społeczna
Zaplanowane dochody wynoszą 5.659.000,00 zł
Na wielkość tą składają się:
• dotacje celowe z budŜetu państwa w łącznej kwocie 4.129.000 zł
(na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)
• dotacje celowe z budŜetu państwa w łącznej kwocie 1.481.000 zł
(na dofinansowanie zadań własnych gminy – zasiłki, utrzymanie ośrodka i składki na
ubezpieczenie zdrowotne )
• wpływy z usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie w wysokości 23.000 zł,
• odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek i pozostałe dochody w łącznej
kwocie 10.000 zł,
• wpływy z róŜnych dochodów 16.000,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 33.303,00 zł jest:
• dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie utworzenia ścieŜek edukacyjnych w Parku śubra.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody w tym dziale w wysokości 451.521,00 zł pochodzą z działania Odnowa i rozwój wsi
objętego PROW na lata 2007 – 2013.

3. Objaśnienia do wydatków budŜetowych
Wydatki budŜetowe na 2010 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 42.651.020,00 zł
(załącznik Nr 2)
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:
•
•

84,2% na wydatki bieŜące, tj. kwota 35.919.762,00 zł
15,8% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 6.731.258,00 zł

Struktura wydatków budŜetu gminy kształtuje się następująco:
•
•
•
•
•

planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33,9% tj. 14.454.374 zł
planowane dotacje - 6,0% tj. 2.573.012 zł
planowane wydatki na obsługę długu - 1,5% tj. 630.000 zł
planowane wydatki rzeczowe – 42,8% tj. 18.262.376 zł
planowane wydatki majątkowe – 15,8% tj. 6.731.258 zł
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Wydatki budŜetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:
•
•

•

finansowanie zadań bieŜących własnych gminy w wysokości 31.666.933 zł
finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (załącznik nr 4) w wysokości 4.252.829 zł (obsługa ewidencji ludności, spraw
obywatelskich, USC oraz w zakresie pomocy społecznej – ubezpieczenia, zasiłki,
świadczenia rodzinne)
wydatki z budŜetu na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 7) w wysokości
6.731.258 zł (powyŜsza kwota znajduje odzwierciedlenie w kolumnie wydatki
majątkowe – załącznik nr 2)

4. Objaśnienia do wydatków budŜetowych w zakresie inwestycji zaplanowanych w
roku 2010

Dział 600 – Transport i łączność
Planowane wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie 2.635.829 zł
Inwestycje drogowe:
Utwardzenie i odwodnienie ul. Kaszubskiej
Budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowa
w Złocieńcu (ulica Świerkowa, Rzemieślnicza,
Modrzewiowa, Sosnowa
Budowa nawierzchni ul. Koszalińskiej - Szczecińskiej

357 000,00
455 829,00
40 000,00

Bobrowo droga – remont nawierzchni

75 000,00

Nawierzchnia ul. Myśliwskiej

40 000,00

Droga Ostrowice – Kalisz Pomorski – udział Gminy

500 000,00

Droga z Cieszyna do ścieŜki – wykonanie nawierzchni

50 000,00

Remont nawierzchni drogi do Zatonia – udział Gminy

18 000,00

Remonty dróg gminnych – Aleja Piastów, Bydgoska,
Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego,
Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna,
Szkolna, 15-go Sierpnia
Modernizacja nawierzchni ulicy Łąkowej

240 000,00
70 000,00

Utwardzenie ulicy śeromskiego

40 000,00

Przyłącza gazowe Budów

10 000,00

Przebudowa chodników na Osiedlu Czaplineckim

60 000,00

Chodnik ul. 3-go PP – ciąg handlowy

70 000,00

Utwardzenie ulicy Wąskiej

40 000,00

Nawierzchnia ul. Okulickiego

40 000,00
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Przebudowa nawierzchni ul. Włókienniczej

380 000,00

Utwardzenie ul. Zaułek

120 000,00

Odwodnienie ul. Zaułek

30 000,00

Stan dróg i ulic na terenie miasta nie jest zadawalający. Z uwagi na wysokie koszty w zakresie
inwestycji drogowych podejmowane są wspólne działania z innymi zarządcami.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek
W dziale tym ujęto wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 291.000,00 zł na:
Marina Wyspa Ostrów -PT
Program „Wędkowanie z naturą” (Pomerania INTERREG IV)
Zakup turystycznego autobusu

66 000,00
125 000,00
100 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Na rok 2010 ujęto w planie wydatków kwotę 200.000,00 zł na:
Adaptacja na budynku po szkole w Kosobudach

200.000

Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym ujęto kwotę 119.872,00 zł na:
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i
zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom
gminy Złocieniec - udział gminy
Rozwój systemów informatycznych i e-usług – udział Gminy

49 872,00
70 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
W dziale tym ujęto kwotę 35.000,00 zł na:
dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w
Drawsku Pom.

20 000,00

dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP Złocieniec

15 000,00
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Dział 801 Oświata i wychowanie
Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 623.735,00 zł przeznaczone są na:
• Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ujęto w planie na 2010 rok kwotę 1.129.000,00 zł na zadania:
Gospodarka wodno-ściekowa w ramach programu Spójność
2007 – 2013 - udział Gminy
Kanalizacja sanitarna we wsi Stawno
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m.
Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
Warniłęgu i Kosobudach
Budowa instalacji oświetleniowej na ulicach
Rewitalizacja
Modernizacja targowiska miejskiego

34 000,00
26 000,00
600 000,00

50 000,00
174 000,00
245 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ujęto w planie na 2010 rok kwotę 1.522.716,00 zł na zadanie:
• przebudowa kina „Mewa”- dotacja dla ZOK 600.000,00 zł
• Podniesienie standardu terenu rekreacyjnego w m. Darskowo i Warniłęg oraz zakup
wyposaŜenia dla Zespołu Śpiewaczego „Darskowiacy” z Darskowa – dotacja dla ZOK
113.851,00 zł
• Remont świetlicy z zagospodarowaniem terenu przyległego w Bobrowie – 733.865,00 zł
• remont spichlerza
50.000,00 zł,
• Geopark – udział Gminy
25.000,00 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Ujęto w planie na 2010 rok kwotę 174.106,00 zł na zadania:
• modernizacja stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym 149.106,00 zł,
• budowa strzelnicy sportowej 25.000,00 zł.
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Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych kształtuje się w następujących
wysokościach (załącznik Nr 9):
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – Ośrodek Sportu i Rekreacji
Przychody – 607.217,00 zł
Wydatki – 567.089,00 zł
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych kształtuje się w
następujących wysokościach:
W dziale 801 Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe i gimnazja
Dochody – 15.711,00 zł
Wydatki – 18.911,00 zł
PowyŜsze dane zawarte są w załączniku Nr 10.

Przedstawiony w załączniku Nr 11 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został sporządzony zgodnie ze „starą” ustawą o
finansach publicznych. Do przychodów i wydatków zostały ujęte globalne kwoty i tak:
Przychody – 66.500,00 zł
Wydatki – 74.799,00 zł

Do projektu budŜetu załączona została prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2021.

Opracowany projekt budŜetu gminy na 2010 rok w oparciu o przygotowane materiały przez
słuŜby gminne i Ministerstwo Finansów nie okazał się łatwy. Potrzeby finansowe kaŜdej
jednostki organizacyjnej gminy są duŜo większe niŜ wskazują moŜliwości finansowe gminy.
Gmina oprócz zadań własnych wykonuje zadania rządowe natomiast środki przekazywane przez
państwo nie zabezpieczają podstawowych potrzeb realizacji tych zadań.
Państwo przekazując swoje zadania na samorządy nie zabezpiecza je finansowo.
W związku z trudną sytuacją finansową w całym kraju ujęte kwoty w projekcie budŜetu gminy
na 2010 rok nie zabezpieczają wykonywania zadań nałoŜonych na gminę.
Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budŜetowych na 2010 rok
wraz z projektem uchwały budŜetowej stanowi załączony materiał do objaśnień stanowiący
integralną część do projektu budŜetu gminy Złocieniec na przyszły rok.
Do powyŜszych materiałów załącza się informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Złocieniec, dn. 13 listopada 2009 r.

Burmistrz Złocieńca
Waldemar Włodarczyk

