OBJA NIENIA
do projektu bud etu Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2005r.

Podstaw do opracowania projektu bud etu Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2005r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesi cy 2004r.,
przewidywane wykonanie do ko ca bie cego roku oraz zało enia bud etu
pa stwa na 2005r., maj ce wpływ na bud et gminy.
Ogółem plan dochodów na 2005r. został ustalony na kwot : 25.000.562 zł. w tym:
1.dotacje na realizacj zada
gminie – 1.858.532 zł.

z zakresu administracji rz dowej zleconych

2.dotacje na realizacj zada przej tych przez gmin do realizacji na podstawie
porozumie z organami administracji rz dowej – 5.595 zł.
3.dotacje na realizacj własnych zada bie cych gminy – 202.000 zł.
Otrzymali my dofinansowanie do zasiłków okresowych oraz do utrzymania
O rodka Pomocy Społecznej.

Plan dochodów na 2005r. wzrósł w stosunku do planu z roku bie cego o 3,7 %.
W planie bud etu na 2005r. wysoko dotacji na realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej i innych zada zleconych oraz zada przyj tych do realizacji
w drodze porozumie przyj to zgodnie z wielko ciami przekazanymi przez
Wojewod Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatur w Opolu.
Wysoko subwencji ogólnej podzielonej na cz
: o wiatow i równowa c
przyj to zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Cz
równowa ca subwencji na 2005r. została ustalona na kwot : 318.693 zł
natomiast cz
o wiatowa subwencji na 2005r. uległa zwi kszeniu
w stosunku do roku bie cego o 118.297 zł. i wynosi 6.556.657 zł
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały
przyj te zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynosz : 4.899.403 zł. Uległy one
zwi kszeniu o kwot 240.975 zł w stosunku do planu roku bie cego.
Według wyja nie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach
z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy,
poniewa dochody podatkowe planowane s w bud ecie pa stwa na podstawie
szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów mo e ulec zwi kszeniu lub
zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpo redniego wpływu . W zwi zku
z powy szym , faktyczne dochody gminy mog by zatem wi ksze lub mniejsze od
wielko ci wy ej wymienionych.
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W 2005r. wielko udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
wynosi 35,61 %. Plan w 2004r. według naszych wylicze zostanie wykonany tylko
w 94,5 %.
Projekt bud etu na 2005r. został opracowany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów –Dz.U Nr 68, poz.634 z pó niejszymi
zmianami.
Powy szy projekt został opracowany w pełnych złotych, po stronie dochodów
według wa niejszych ródeł i działów klasyfikacji bud etowej , natomiast po
stronie wydatków : działy i rozdziały z wyodr bnieniem :
1.wydatków bie cych w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 2330 – dotacja celowa dla samorz du województwa na zadania bie ce
realizowane na podstawie porozumie ( umów ) mi dzy j.s.t.
§ 2550 – dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego
§ 2830 – dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
2.wydatków maj tkowych
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych
§ 6620 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów ) mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego

Plan projektu bud etu na 2005r. został uchwalony w nast puj cych kwotach :
plan dochodów

-

25.000.562 zł

plan przychodów

-

200.000 zł

plan wydatków

-

25.200.562 zł

Powstały niedobór planuje si pokry z przychodów składaj cych si z nadwy ki
bud etowej za 2004r.
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Wzrost poszczególnych grup dochodów jest nast puj cy :
1.wpływy z tytułu dzier awy składników maj tkowych , z tytułu przekształcenia
prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci, wpływy z opłaty za
u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci oraz ze sprzeda y mienia komunalnego
przyj to na podstawie planu sporz dzonego przez Referat Gospodarki
Nieruchomo ciami i Rolnictwa.
Planuje si sprzeda działki budowlane pod budow mieszkaniow , 20 mieszka
oraz nie zako czon budow na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach.
2.dochody z tytułu wy ywienia , opłat stałych przyj to zgodnie z wyliczeniami
sporz dzonymi przez dyrektorów przedszkoli.
3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów
alkoholowych przyj to na podstawie wyliczenia sporz dzonego przez inspektora
Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony rodowiska , zajmuj cego si w \ w
sprawami.
4.wpływy z podatku rolnego , le nego, od nieruchomo ci , od rodków transportowych
i z opłaty targowej zaplanowano na poziomie 2004r. gdy stawki podatkowe
pozostawione zostały na poziomie 2004r.
5.w zwi zku z tym, i planuje si w 2005r. zwolnienie mieszka ców Gminy
Zdzieszowice z płacenia podatku od posiadania psów, dochody z tego tytułu
zaplanowano na kwot 1.500 zł. W powy szej sprawie przygotowywany si projekt
uchwały.
6.pozostałe dochody przyj to na poziomie przewidywanego wykonania w 2004r.
z powodu nie planowania wzrostu pozostałych dochodów.

WYDATKI
Plan wydatków na 2005r. ustalono na kwot : 25.200.562 zł.
Ograniczone rodki nie pozwoliły uwzgl dni wszystkich zgłoszonych potrzeb.

Przy konstrukcji projektu bud etu w pierwszej kolejno ci zabezpieczono rodki
na płace i pochodne od płac , rodki na bie ce funkcjonowanie szkół, przedszkoli,
wietlic, łobka, Rady Miejskiej , Urz du, instytucji kultury, opieki społecznej,
ochotniczych stra y po arnych, oczyszczanie miasta i wsi, ziele w mie cie i gminie,
o wietlenie ulic. Pozostałe rodki przeznaczono na niezb dne do wykonania remonty
i inwestycje.
Wzrost wynagrodze we wszystkich jednostkach zało ono o 3 % od miesi ca
stycznia .
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Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiaj si
nast puj co :
010 – Rolnictwo i łowiectwo
Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwot : 33.730 zł. Zabezpieczono
rodki na obserwacj psów i kotów podejrzanych o w cieklizn oraz ich eutanazj
oraz zabezpieczono rodki na rzecz Izby Rolniczej wysoko ci 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego. Przeznaczono równie 30.130 zł na konserwacj rowów
melioracyjnych i remont przepustów Kr pna- Januszkowice.

600 – Transport i ł czno
Na remonty dróg gminnych przeznaczono 176.000 zł natomiast na wydatki
maj tkowe 85.000 zł.
Zaplanowano te dotacj wysoko ci 100.000 zł dla Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach na budow chodnika- cie ki rowerowej ze Zdzieszowic do
yrowej.
700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo ciami przeznaczono
kwot : 766.500 zł. Na wydatki bie ce przeznaczono 166.500 zł w tym : na remont
budynku samorz dowego na O . Piastów I 25.000 zł .
Na wydatki maj tkowe przeznaczono 600.000 zł na wykupy gruntów oraz na
budow obiektu na mieszkania socjalne.

710 – Działalno

usługowa

Na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice,
aktualizacj studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
na opracowanie ekofizjografii zaplanowano 210.000 zł
750 – Administracja publiczna
Na działalno Rady Miejskiej przeznaczono rodki w wysoko ci 186.300 zł.
Nakłady finansowe na 2005r. zostały zmniejszone o kwot : 7.200 zł poniewa plan
2004r. przewiduje si wykona w 82,1%. Wzrost nakładów na 2005r. w stosunku do
przewidywanego wykonania w 2004r. wynosi 17,3 %.
Na bie ce utrzymanie Urz du Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono
kwot : 3.256.100 zł. Nakłady na 2005r. zostały w stosunku do planu z roku
bie cego zwi kszone o 175.050 zł.
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Zaplanowano rodki wysoko ci 199.380 zł na wypłat 2 odpraw emerytalnych , nagród
jubileuszowych dla 10 osób oraz zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 i ½ etatu:
1 etat- goniec; 1etat-zwi kszenie zatrudnienia w Ref. Infrastruktury i Inwestycji; 0,5 etatu –
zwi kszenie w dziale promocji i przygotowania wniosków do funduszy europejskich.
Planuje si równie przeprowadzi remont parteru starej cz ci Urz du i
przeznaczono na ten cel 25.000 zł.
Na wydatki maj tkowe przeznaczono kwot : 39.000 zł.
Zaplanowano instalacj nowego serwera w Referacie Finansowym obsługuj cego
program Bud et
Przeznaczono równie rodki na zakup 3 zestawów komputerowych, faksu oraz
4 drukarek.
Zakupy materiałów reklamowych , kontakty partnerskie z podpisanymi miastami,
składki na Zwi zek Gmin l ska Opolskiego oraz Stowarzyszenia b d gmin
kosztowa w 2005 r. 46.900 zł.
Zaplanowano te dotacj celow w wysoko ci 20.048 zł dla samorz du województwa
na realizacj zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmin .
754 – Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Na bie ce utrzymanie ochotniczych stra y po arnych przeznaczono rodki
w wysoko ci 60.000 zł.
Na zadania bie ce z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 4.300 zł w tym:
3.800 zł na zakup radiowych modułów transmisyjnych do syren alarmowych.
Przeznaczono 15.000 zł na bie ce wydatki zwi zane z monitoringiem miasta.
801 – O wiata i wychowanie
Na zadania w zakresie o wiaty i wychowania przeznaczono kwot : 13.433.360 zł.
co stanowi 53,3 % całego planu wydatków.
Na bie ce utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano rodki w wysoko ci :
6.289.890 zł oraz 152.100 zł na wydatki maj tkowe z przeznaczeniem na
doko czenie wykonania ogrodzenia szkoły Nr 1 oraz budow boisk i terenów
rekreacyjnych przy PSP Nr 1 w Zdzieszowicach. Zaplanowano te rodki na zakup 2
kserokopiarek dla PSP Nr 3 i PSP w Rozwadzy oraz zakup zestawu komputerowego
dla PSP w Januszkowicach.
Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych przeznaczono kwot :
123.500 zł. ( m.in.: remont szatni w PSP Nr 1, wymiana podłóg, malowanie , drobne
naprawy i konserwacje oraz dalsza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PSP w
Kr pnej)
Na bie ce utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwot : 3.931.900 zł.
w tym : 177.500 zł na zakup usług remontowych :( w tym: 30.000 zł na wymian
okien w budynku PSP Nr 3.) oraz 7.000 zł na wydatki maj tkowe z przeznaczeniem
na zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki basenowej.
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Na bie ce utrzymanie przedszkoli przeznaczono kwot : 2.904.750 zł oraz 5.000 zł
na wydatki maj tkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do P- .
Na zakup usług remontowych w przedszkolach przeznaczono kwot : 42.280 zł
(na malowanie oraz drobne naprawy i konserwacje )
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono rodki
w wysoko ci 46.779 zł.
Dowo enie uczniów do szkół b dzie kosztowało gmin w 2005r. 96.000 zł.
851 – Ochrona zdrowia
Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono
212.000 zł.
852 – Opieka społeczna
Na zadania w \w dziale przeznaczono 2.778.600 zł. co stanowi 11 % całego
planu wydatków.
Zwi kszenie nakładów zwi zane jest z przej ciem od 1 maja 2004r. nowych
zada . Liczba tych zada w 2005r. równie ulegnie zwi kszeniu.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na bie ce utrzymanie łobka przeznaczono kwot : 533.000 zł w tym: 33.000 zł
na : remont łazienki, wymian 20 okien na parterze oraz drobne naprawy i
konserwacje .
Zaplanowano 153.000 zł na wydatki maj tkowe z przeznaczeniem na adaptacj cz ci
pomieszcze w budynku łobka na pomieszczenia administracyjne MOPS .
Na działalno stacji „Caritas” w Zdzieszowicach zgodnie z podpisan umow , która
obowi zuje do 30 czerwca 2005r. zaplanowano 25.000 zł.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na bie ce utrzymanie wietlic szkolnych przeznaczono 226.180 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano rodki
w wysoko ci : 1.559 zł.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Na zadania realizowane w \ w dziale przeznaczono kwot 1.310.850 zł co stanowi
5,2 % planu bud etu w tym :
1.wydatki bie ce – 922.850 zł
2.wydatki maj tkowe – 40.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie o wietlenia na
Placu 1-go Maja w Zdzieszowicach
3.dotacja przedmiotowa dla ZGKiM – 348.000 zł
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Z powodu ograniczonych rodków nakłady finansowe na 2005r. na oczyszczanie
miasta i wsi oraz na utrzymanie zieleni w mie cie i gminie zostały obni one w
stosunku do roku bie cego o 99.000 zł.
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 – Kultura fizyczna i sport
Na działalno domu kultury , wietlic, klubów oraz bibliotek przeznaczono
kwot : 1.005.000 zł.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR przeznaczono
kwot : 340.000 zł
Na wydatki maj tkowe przeznaczono w bud ecie na 2005r. kwot : 1.181.100 zł
co stanowi 4,7 % całego planu wydatków.
Z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki
maj tkowe przeznaczono kwot : 774.500 zł.
Ogółem na wydatki maj tkowe z bud etu i Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na 2005r. kwot : 1.955.600 zł.

W projekcie bud etu na 2005r. nie zaplanowano dotacji dla: Katolickiego
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia „Otwarte Serce”
oraz Stowarzysze zajmuj cych si upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu
poniewa od 1.06.2004r. zmianie uległy przepisy dotycz ce zlecania zada
i udzielania dotacji dla w/w jednostek.
Zlecanie zada i udzielanie dotacji b dzie nast powa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.( Dz.U
Nr 96, poz.873 z pó .zm ). Wspieranie oraz powierzanie zada publicznych , o których
mowa w art.4 w/w ustawy odbywa si b dzie po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert. W tym celu nale ało zło y odpowiednie dokumenty, o których mowa
w art.14 w/w ustawy.
adna z w/w jednostek nie zło yła wymaganych dokumentów.
W projekcie bud etu na 2005r. zaplanowano rezerw ogóln
co stanowi 0,1% wydatków bud etu.

Zdzieszowice, dnia 2004-11-10

wysoko ci 25.008 zł.
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