
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej M iasta i Gminy Zdzieszowice

na 2021 r.

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice 
na 2021 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2020 r., 
przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu 
państwa na 2021 r., mające wpływ na budżet gminy.

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2021 r. został ustalony na łączną kwotę : 63.471.439,00 zł., 
w tym:
1 .dochody bieżące -  62.926.339,00 zł
2.dochody majątkowe -  545.100,00 zł.

W planie budżetu na 2021 r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji 
zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez 
Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, 
w tym :
1 . na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie otrzymamy dotację w wysokości 16.167.604,00 zł.,

2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy -  480.000,00 zł.

W planie budżetu na 2021 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa 
na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 
500.140,00 zł. Kwota została wyliczona zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą 
przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Część równoważąca subwencji na 2021 r. została ustalona na kwotę : 77.509 zł i uległa 
zwiększeniu w stosunku do roku 2020 o kwotę : 8.988 z ł , część oświatowa subwencji 
na 2021 r. uległa zmniejszeniu o 574.594 zł i wynosi 11.015.404 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały 
przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą: 13.844.270,00 zł. Zostały 
zmniejszone w stosunku do planu z 2020 r. o kwotę 483.096 zł.
Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów z w/w tytułu nie ma charakteru 
dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe 
planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych 
dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to 
bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą 
być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

W 2021 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,23 %.



Plan budżetu na 2021 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych -Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.

Powyższy plan został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, 
natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z 
wyodrębnieniem:
1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wy datków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o 
finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan budżetu na 2021 r. został uchwalony w następujących kwotach:

plan dochodów - 63.471.439,00 zł

plan przychodów - 4.906.800,00 zł

plan wydatków - 68.378.239,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 4.906.800,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu 
z lat ubiegłych oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach -  środki z OŚiGW oraz środki Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia 
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego 
przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki 
Nieruchomościami,Rolnictwa i Leśnictwa.
Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2021 r. nieruchomości przedstawia 

materiał informacyjny do budżetu na 2021 r.

2. dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów 
sporządzonych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmującego się w \ w 
sprawami.

Plan na 2021 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r., następnie 
odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2020 r. oraz dodano
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kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży 
nowopowstałych w 2020 r.

4. dochody na 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,69 % , natomiast 
od osób fizycznych o 3,47 %.
Do obliczenia planowanych dochodów na 2021 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg 
stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz stawki podatkowe ustalone w uchwale w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. na sesji w dniu 28 października 
2020 r.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2021 r. z tytułu podatku od środków 
transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz 
planowane stawki podatkowe na przyszły rok . Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. została podjętą przez Radę Miejską 
na sesji w dniu 28 października 2020 r. Stawki podatkowe wzrosły od 2,4 % do 3,41 %.

6. stawkę podatku leśnego na 2021 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS 
ceną sprzedaży drewna, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2020 r. o kwotę 
0,58 zł i wynosi 43,31 zł za ha lasu.
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień
30.09.2020 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2021 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2020 r. :
1) dla użytków rolnych do 1 ha o 20 zł za 1 ha , co daje stawkę 270 zł za 1 ha fizyczny,
2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 10 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 135 zł za 
1 ha przeliczeniowy.
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 
została podjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 25 listopada 2020 r.
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień
30.09.2020 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2020 .
Plan na 2021 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r., kwota 
dochodów uległa zmniejszeniu o 5.000 zł, ma na to wpływ stale zmniejszająca się ilość osób 
handlujących oraz wystąpienie epidemii COVID-19.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. 

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2021 r. ustalono na kwotę : 68.378.239,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące -  62.846.433,27 zł
- wydatki majątkowe -  5.531.805,73 zł, co stanowi 8,09 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb.
Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki
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900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w  dziale przeznaczono ogółem kwotę : 2.751.099,23 zł 
co stanowi 4,02 % całego planu budżetu , w tym:
- na wydatki bieżące -  2.548.100 zł,
- na wydatki majątkowe -  202.999,23 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji, która miała miejsce w 2010 i 201 lr. 
zabezpieczono w planie budżetu na 2021 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny 
kanalizacji. Zrezygnowano w 2021 r. z dopłat do cen wody, zabezpieczono jedynie środki na 
zapłatę faktury za 2020 r. stanowiącej rozliczenie metrów zużytej wody na potrzeby 
gospodarstw domowych za rok 2020, zgodnie z obowiązującymi w spółce systemem 
rozliczeń.
W 2021 r. zdecydowano się na utrzymanie dopłat do ceny kanalizacji na poziomie 2020 r., 
która będzie stanowić istotną pomoc dla mieszkańców gminy Zdzieszowice szczególnie w 
czasie trwania pandemii koronawirusa.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w 
dziale 441.000 zł. w tym na:
1.likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzieszowice -  20.000 zł,
2. utrzymanie zieleni - 214.000 zł,
3. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 85.000 zł,
4. zakup nasadzeń -  drzew i krzewów -  35.000 zł,
5. wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów -  87.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 202.999,23 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza oraz na wykonanie 5 zadań, w tym 4 zadań w ramach 
środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona, Oleszka, Januszkowice i Rozwadza.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2021 r. zadań remontowych i 
inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego uzasadnienia.

921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
926-Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w 
wysokości 1.220.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 872.000 zł.
Projekt planu finansowego MiGBP wraz objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.000 z ł , środki zostaną 
przeznaczone na realizację 3 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i 
Jasiona.
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Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację 
na zadania bieżące w wysokości 1.352.000 z ł . Dotacja została przyznana na działalność 
bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 208.135,13 zł, w tym:
16.135,13 zł przeznaczono m.in. na przeglądy urządzeń siłowych do ćwiczeń na powietrzu 
oraz na wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 115 -  tern za boiskiem sportowym 
wraz ze ścieżką spacerowo-rekreacyjną na potokiem Krępna ze środków Funduszu 
Sołeckiego wsi Krępna.
Zaplanowane zostały również środki w wysokości 10.000 zł na nieprzewidziane naprawy 
urządzeń siłowych.
W ramach w/w kwoty w 2021 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i 
upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w 
wysokości 5.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł w formie dotacji na 
poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 41.316,50 zł z przeznaczeniem na budowę 
instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem ze środków Funduszu 
Sołeckiego wsi Żyrowa.

W planie budżetu na 2021 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 
435.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 666.000 zł.( wykaz zadań gminy z 
zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r. w załączeniu do niniejszego 
uzasadnienia). Różnicę w wysokości 231.000 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 
2020.

W 2021 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 4.444.000 zł na dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4 do projektu 
uchwały budżetowej.
Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku 
nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2021 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 5.531,805,73 zł 
co stanowi 8,09 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 202.405,86 zł na realizację 
zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały 
informacyjne obejmujące:
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-szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów ( nieruchomości) z wyszczególnieniem 
numeru działki, powierzchni i celu,
-projekty planów finansowych instytucji kultury,
-wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania uchwały budżetowej na 2021 r. gmina nie zawarła umów o 
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2020-12-16


