UZASADNIENIE
do projektu uchwały bud etowej Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2014r.
Podstaw do opracowania projektu bud etu Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2014r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesi cy 2013r.,
przewidywane wykonanie do ko ca bie cego roku oraz zało enia bud etu
pa stwa na 2014r., maj ce wpływ na bud et gminy.
DOCHODY
Ogółem plan dochodów na 2014r. został ustalony na ł czn kwot : 41.203.890 zł. ,
w tym:
1.dochody bie ce – 40.888.890 zł
2.dochody maj tkowe – 315.000 zł.
W planie bud etu na 2014r. wysoko dotacji na realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej i innych zada zleconych oraz na dofinansowanie realizacji
zada bie cych gminy przyj to zgodnie z wielko ciami przekazanymi przez
Wojewod Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatur w Opolu,
w tym :
1. na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych
gminie otrzymamy dotacj w wysoko ci 2.003.152 zł.,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zada bie cych gminy – 485.000 zł.
Wysoko subwencji ogólnej podzielonej na cz
: o wiatow i równowa c
przyj to zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Cz
równowa ca subwencji na 2014r. została ustalona na kwot : 117.382 zł i uległa
zmniejszeniu w stosunku do roku bie cego o kwot : 2.455 zł , oraz cz
o wiatowa
subwencji na 2014r. równie uległa zmniejszeniu o 373.671 zł. i wynosi 10.163.800 zł.
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały
przyj te zgodnie z naszym wyliczeniem , zało yli my 6,12% wzrost kwoty w stosunku do
przewidywanego wykonania w 2013r. gdy kwota ustalona przez Ministra Finansów
naszym zdaniem jest zawy ona . Według naszych wylicze ustalony plan na 2013r. mo e
zosta niewykonany natomiast Minister Finansów ustalaj c kwot udziałów zało ył ich
wzrost o 27,45% nie wyja niaj c nigdzie powodów takiego wzrostu.
Według wyja nie Ministerstwa ustalona kwota udziałów 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.
W 2014 r. wielko udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, z zastrze eniem art.89, ustawy o
dochodach jednostek samorz du terytorialnego i wynosi b dzie 37,53 %.
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Projekt bud etu na 2014r. został opracowany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów ,
wydatków , przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze ródeł
zagranicznych –Dz.U Nr 38, poz.207z pó . zm.
Powy szy projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej
szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej z podziałem na dochody bie ce i dochody
maj tkowe , natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowo ci klasyfikacji
bud etowej z wyodr bnieniem:
1.wydatków bie cych, z uwzgl dnieniem szczegółowo ci z art.236 ust.3 ustawy o finansach
publicznych z wyszczególnieniem mi dzy innymi wa niejszych zada gospodarczych,
2.wydatków maj tkowych, z uwzgl dnieniem szczegółowo ci z art.236 ust.4 ustawy o
finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.
Plan projektu bud etu na 2014r. został uchwalony w nast puj cych kwotach :
plan dochodów

-

41.203.890 zł

plan przychodów

-

2.748.800 zł

plan rozchodów

-

255.032 zł

plan wydatków

-

43.697.658 zł

- powstały deficyt w kwocie 2.493.768 zł zostanie sfinansowany z nadwy ki bud etu z
lat ubiegłych i wolnych rodków.
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 ,Rolnictwa i Le nictwa.
Szczegółowy wykaz planowanych do sprzeda y w 2014r. gruntów przedstawia materiał
informacyjny do projektu bud etu na 2014r.
2.dochody z tytułu wy ywienia , opłat stałych przyj to na podstawie planów
sporz dzonych przez dyrektorów przedszkoli i kierownika łobka.
3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów
alkoholowych przyj to na podstawie wyliczenia sporz dzonego przez pracownika
Referatu Infrastruktury i Ochrony rodowiska , zajmuj cego si w \ w
sprawami.
4. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomo ci pozostały na poziomie roku 2013.
Do obliczenia planowanych dochodów na 2014r. przyj to podstawy opodatkowania wg
stanu na dzie 30.09.2013r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.
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5.Do obliczenia planowanych dochodów na 2014 z tytułu podatku od rodków
transportowych przyj to podstawy opodatkowania wg stanu na dzie 30.09.2013r. oraz
planowane stawki podatkowe na przyszły rok – zakładaj c brak zmian wzgl dem stawek
obowi zuj cych w roku bie cym.
6.stawk podatku le nego na 2014r. przyj to zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa
ona zmniejszeniu w stosunku do roku 2013r. i wynosi 37,63 zł za ha lasu. Do obliczenia
kwoty dochodów przyj to podstaw opodatkowania wg stanu na dzie 30.09.2013r. oraz
stawki podatkowe na przyszły rok.
7. stawk podatku rolnego na 2014r. przyj to na poziomie roku 2013. Projekt uchwały w
sprawie obni enia ceny skupu yta dla celów wymiaru podatku rolnego został przesłany do
Rady Miejskiej.
Do obliczenia kwoty dochodów przyj to podstaw opodatkowania wg stanu na dzie
30.09.2013r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.
8.dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali u ytkowych na 2014r. zostały
przyj te na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.
9.pozostałe dochody przyj to na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

WYDATKI
Plan wydatków na 2014r. ustalono na kwot : 43.697.658 zł., w tym:
- wydatki bie ce – 40.740.184 zł
- wydatki maj tkowe – 2.957.474 zł, co stanowi 6,76 % planu wydatków ogółem.
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 Miejskiego , 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. W 2014r. zabezpieczono rodki na podwy ki płac tylko dla pracowników
obsługi 100 zł brutto na pełny etat od miesi ca kwietnia. Pozostałe wydatki, w tym zakup
energii oraz odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych pozostawiono na poziomie
roku 2013.
Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiaj si
nast puj co :
010 – Rolnictwo i łowiectwo
Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwot : 63.500 zł.
Zabezpieczono rodki w kwocie 4.500 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysoko ci 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych z
zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 59.000 zł.
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600 – Transport i ł czno
Na bie ce remonty dróg gminnych przeznaczono 241.000 zł.
Nakłady na remonty cz stkowe dróg wzrosły tylko o 2,04%. i wynosz 160.000 zł.
Na remonty chodników w mie cie i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano
54.000 zł.
Na wydatki maj tkowe w rozdz.60016 zaplanowano 742.000 zł z przeznaczeniem na
realizacj zadania „budowa drogi wraz z o wietleniem na ul. Jagodowej w yrowej”,
zło ony został wniosek do Opolskiego Urz du Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach
„ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpiecze stwo-Dost pno
–Rozwój”.
Zabezpieczono równie rodki w wysoko ci 27.000 zł na: nadzory, ogłoszenia, okresowe
przegl dy dróg oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej za szkody powstałe na
drogach i chodnikach w gminie.
W rozdz.60017 – drogi wewn trzne zaplanowano rodki na :
1.wydatki bie ce z przeznaczeniem na remonty cz stkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz
na ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej za szkody powstałe na drogach
wewn trznych w gminie w wysoko ci 30.000 zł
2.wydatki maj tkowe zaplanowano w kwocie 209.365 zł z przeznaczeniem na :
-uło enie koryt betonowych z krat przelewow na drodze transportu rolnego wzdłu
nadle nictwa – IV etap, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka,
-przebudowa drogi na Heliosz – ł cznik pomi dzy ulicami Główn i Poln w Jasionej.
Zaplanowano w rozdz.60095 kwot 10.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz
zabezpieczono 15.000 zł na ubezpieczenie mienia – przystanków i na opłaty za zaj cie
pasa drogowego.
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2013 r. zada remontowych ,
zada inwestycyjnych przedstawiono w zał czniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na realizacj zada w/w dziale przeznaczono ogółem 1.492.150 zł.
Na wydatki bie ce w rozdziale 70004 przeznaczono 882.000 zł , w tym na remonty zgodnie
z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz przegl dów
okresowych zabezpieczono kwot 477.000 zł
Na wydatki bie ce w rozdz.70005 zabezpieczono kwot 580.150 zł, w tym na remonty
zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz
przegl dów okresowych zabezpieczono kwot 35.000 zł, w tym na remont:
1.budynku Przychodni – 20.000 zł ( potrzeby w tym zakresie s du o wi ksze jednak e w
zwi zku z przygotowywaniem budynku do sprzeda y zabezpieczono kwot minimaln ),
2.remont budynku ul. Nowa B-3 – 15.000 zł.
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Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2014 r. zada
przedstawiono w zał czniku nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

remontowych ,

Na wydatki maj tkowe zabezpieczono kwot 30.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykupy
gruntów.
Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów przedstawia materiał informacyjny do
projektu bud etu na 2014r.
710 – Działalno

usługowa

Na dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Zdzieszowice , dokonywanie zmian w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia przeznaczono 80.000 zł .
Dokonywanie zmian w miejscowym planie oraz w studium podyktowane s potrzebami
wyznaczania nowych terenów pod inwestycje.
750 – Administracja publiczna
rodki w formie dotacji na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych
zada zleconych przyj to z zgodnie z wielko ciami przekazanymi przez Wojewod
Opolskiego. Kwota dotacji na 2014r. uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2013
o 1.107 zł.
Na działalno

Rady Miejskiej przeznaczono rodki w wysoko ci 305.000 zł.

Na bie ce utrzymanie Urz du Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono
kwot : 4.296.750 zł., w tym na:
1. zakup usług remontowych zaplanowano kwot 45.000 zł.
W ramach tej kwoty planuje si wykona m.in: remont pokoju A 109 oraz przeprowadzi
nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.
2.w § 4300 zaplanowano m.in.: kwot 55.350 zł na wykonywanie usług asysty technicznej w
zakresie systemu pomiarowego pr dko ci na terenie Gminy Zdzieszowice.
3.zaplanowano tak e rodki na wypłat : 7 nagród jubileuszowych – 48.360 zł i dodatki
specjalne – 15.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono rodki w wysoko ci 46.500 zł z przeznaczeniem na:
wykonanie podł czenia wodno-kanalizacyjnego w budynku Urz du ( w celu podł czenia
zmywarki), wykonanie klimatyzacji w 3pomieszczeniach biurowych na I pi trze w starej
cz ci Urz du oraz zakup licencji oprogramowania firmy SYGNITY moduł opłaty.
Składki na rzecz Zwi zków i Stowarzysze , do których nale ymy b d gmin
kosztowa w 2014 r. 150.000 zł. W zwi zku przyst pieniem Gminy Zdzieszowice do
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska kwota na 2014r. uległa zwi kszeniu w porównaniu do
przewidywanego wykonania z 2013r. o 82,92%.
W projekcie bud etu na 2014r. zabezpieczono równie rodki w wysoko ci 52.000 zł
na wydatki zwi zane z promocj gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi
miastami.
Zabezpieczono rodki w wysoko ci 4.600 zł w formie dotacji dla Miasta Opola na wykonanie
i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworz cych Aglomeracj
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Opolsk oraz na realizacj projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji
Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 zgodnie
z podpisanymi umowami.
751 – Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa
rodki w formie dotacji na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych
zada zleconych –prowadzenie rejestru wyborców przyj to z zgodnie z wielko ciami
przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na
2013r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bie cego o 30 zł
752 – Obrona narodowa
rodki w formie dotacji na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych
zada zleconych –pozostałe wydatki obronne, przyj to z zgodnie z wielko ciami
przekazanymi przez Wojewod Opolskiego. Kwota dotacji została zwi kszona o 200 zł.
754 – Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Na bie ce utrzymanie ochotniczych stra y po arnych przeznaczono rodki
w wysoko ci 181.700 zł.
Na wydatki maj tkowe zaplanowano rodki w wysoko ci 56.347 zł. S to zadania
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kr pna , Januszkowice i Jasiona.
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zada inwestycyjnych
przedstawiono w zał czniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
Na zadania bie ce z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 2.000 zł
Na bie ce wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 3.000 zł na wydatki zwi zane z
monitoringiem miasta.
757 – Obsługa długu publicznego
W projekcie bud etu na 2014r. zaplanowano rodki w wysoko ci 30.000 zł na zapłacenie
odsetek od zaci gni tego w 2011r. kredytu na wykonanie zadania o nazwie : „przebudowa
drogi ł cz cej Zdzieszowice ze wsi Rozwadza w ci gu ul. Wary skiego”.
Zabezpieczono równie rodki w wysoko ci 750.000 zł na wypłaty z tytułu por czenia,
zgodnie podpisana umow por czenia z dnia 4.02.2011r.
758 – Ró ne rozliczenia
W planie bud etu na 2014r. zaplanowano rezerw ogóln w wysoko ci 235.200,51 zł.
co stanowi ok. 0,53 % wydatków bud etu oraz zaplanowano rezerw celow w
wysoko ci 94.000 zł z przeznaczeniem na realizacj zada zgodnie z ustaw o
zarz dzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,53 % wydatków bud etu,
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki na obsług długu publicznego.
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801 – O wiata i wychowanie
Na zadania w zakresie o wiaty i wychowania przeznaczono kwot : 20.797.223 zł.
co stanowi 47,59 % całego planu wydatków.
Na bie ce utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano rodki w wysoko ci :
9.192.660 zł, w tym 56.850 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje .
Na bie ce utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwot : 4.770.000 zł.
w tym : 35.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i
konserwacje.
Na bie ce utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono
kwot : 5.307.340 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach
zaplanowano kwot : 47.450 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany wykładziny,
napraw urz dze na placu zabaw oraz drobne naprawy i konserwacje.
Zaplanowano równie rodki w wysoko ci 377 .000 zł z przeznaczeniem na dotacj dla
niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono rodki
w wysoko ci 95.223 zł., w tym 28.566 zł w formie dotacji dla samorz du województwa
na realizacj zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmin ”.
Dowo enie uczniów do szkół b dzie kosztowało gmin w 2014r. 95.000 zł natomiast
obsługa finansowa szkół i przedszkoli 914.400 zł.

851 – Ochrona zdrowia
Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii
przeznaczono 300.000 zł.

852 – Pomoc społeczna
Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.447.850 zł. co stanowi 10,17 % całego
planu wydatków, w tym 179.900 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz
322.500 zł na wypłat dodatków mieszkaniowych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na bie ce utrzymanie łobka przeznaczono kwot : 898.730 zł oraz 466.000 zł na
wydatki maj tkowe z przeznaczeniem na:
1.zagospodarowanie terenu wokół budynku łobka Samorz dowego ( wykonanie nasadze i
trawników ) – ze rodków O iGW,
2.przebudowa budynku łobka ( zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania
w glowego na ogrzewanie gazowe) – ze rodków O iGW,
3.zakup wieloosobowego wózka dzieci cego.
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W 2014r. planuje si ogłosi konkurs na : wiadczenie usług piel gnacyjnych osobom
starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i młodzie y z rodzin dysfunkcyjnych
w ramach wietlic rodowiskowych oraz rozwój form pomocy dla osób
niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel w formie dotacji rodki w wysoko ci
50.000 zł.
Zabezpieczono równie rodki w wysoko ci 20.099,99 zł jako wkład własny na realizacj
projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szans powrotu na
rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz rodki europejskie i
rodki z bud etu pa stwa w wysoko ci 171.328,50 zł zgodnie z podpisan umow .
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W/w dziale zabezpieczono rodki w wysoko ci 92.800 zł na pomoc materialn dla
uczniów.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Na realizacj zada w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwot : 3.278.842 zł
co stanowi 7,5 % całego planu bud etu , w tym:
- na wydatki bie ce – 2.934.680 zł,
- na wydatki maj tkowe – 344.162 zł.
Z powodu znacznej podwy ki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r.
zabezpieczono w projekcie bud etu na 2014r. rodki na dopłaty do cen wody i ceny
kanalizacji w wysoko ci cen dopłat obowi zuj cych w 2013 r.
Na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w
dziale 345.000 zł. w tym na:
- zakup nasadze -drzew i krzewów zabezpieczono rodki w wysoko ci 25.000 zł.
- wycink i przecink drzew i krzewów zaplanowano 40.000 zł w celu wła ciwego
utrzymania stanu zadrzewie na terenach komunalnych.
- remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej
zabezpieczono rodki w wysoko ci 70.000 zł
-przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 –
100.000 zł,
-dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji
słu cych ochronie powietrza 100.000 zł,
-dofinansowanie kosztów inwestycji zwi zanych z demonta em, usuwaniem i
unieszkodliwieniem elementów zawieraj cych azbest – 10.000 zł.
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2014 r. zada remontowych i
inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w zał czniku nr 1, 2 i 3 do
niniejszego uzasadnienia.
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 – Kultura fizyczna
Na działalno domu kultury , wietlic, klubów przeznaczono rodki w formie dotacji w
wysoko ci 960.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z obja nieniami w
zał czeniu.
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Na działalno bibliotek przeznaczono dotacj w wysoko ci 641.600 zł.
Projekt planu finansowego MiGBP wraz obja nieniami w zał czeniu.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotacj
na zadania bie ce w wysoko ci 860.100 zł.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z obja nieniami w zał czeniu.
W 2014r. planuje si ogłosi konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej
i zaplanowano na ten cel rodki w formie dotacji w wysoko ci 6.000 zł oraz zaplanowano
rodki w wysoko ci 436.220 zł w formie dotacji na popraw warunków uprawiania sportu
na terenie Gminy Zdzieszowice.
Zaplanowano równie 1.045.100 zł na wydatki maj tkowe z przeznaczeniem na:
- kontynuacj przebudowy boiska sportowego w Kr pnej – 250.000 zł,
-wykonanie cie ki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach – 795.100 zł.
Został zło ony wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez Stowarzyszenie
„Kraina wi tej Anny” i przekazany do Urz du Marszałkowskiego, który dokona weryfikacji
formalnej i merytorycznej.
W projekcie bud etu na 2014r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy zwi zane z
gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska w wysoko ci
820.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w wysoko ci 864.000 zł.( wykaz zada gminy z
zakresu rodowiska i gospodarki wodnej na 2014r. w zał czeniu do niniejszego
uzasadnienia). Ró nic w wysoko ci 44.000 zł stanowi niewykorzystane rodki z roku
2013.
W 2014 r. w projekcie bud etu zaplanowano kwot 3.473.586 zł na dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wykaz kwot dotacji udzielanych z bud etu gminy stanowi zał cznik Nr 5 do projektu
uchwały bud etowej.
Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z bud etu gminy przedstawiono w zał czniku
nr 3 do niniejszego uzasadnienia.
W bud ecie na 2014r. na wydatki maj tkowe przeznaczono kwot : 2.957.474 zł
co stanowi 6,76% całego planu wydatków.
W bud ecie gminy na 2014 rok zaplanowano rodki w kwocie 98.974 zł na realizacj
zada w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwał XX / 148 / 2012 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyra enia zgody na
wyodr bnienie w bud ecie gminy rodków stanowi cych fundusz sołecki. Wykaz jednostek i
zada przedstawia zał cznik Nr 6 do projektu uchwały bud etowej.
Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji s zadaniami własnymi gminy, słu poprawie
warunków ycia mieszka ców i s zgodne ze strategi rozwoju gminy.
Jeden wniosek Sołtysa wsi yrowej został odrzucony przez Burmistrza Zdzieszowic ze
wzgl du na niespełnienie warunków zawartych w art.4 ust.3 ustawy o funduszu sołeckim.
Sołtys podtrzymał wniosek kieruj c go do Rady Miejskiej za po rednictwem Burmistrza. Do
czasu zako czenia prac nad projektem bud etu na 2014r. Rada Miejska nie rozpatrzyła w/w
wniosku.
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Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w
sprawie okre lenia trybu prac nad projektem uchwały bud etowej w zał czeniu przesyłam
materiały informacyjne obejmuj ce:
-szczegółowy wykaz zakupu i sprzeda y gruntów z wyszczególnieniem numeru działki,
powierzchni i celu,
-projekty planów finansowych instytucji kultury,
-wykaz zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały bud etowej na 2014 r. gmina nie zawarła
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2013-11-13

zał. Nr 1
do uzasadnienia
do bud etu na 2014

Uzasadnienie do planowanych do realizacji zada inwestycyjnych w 2014 r.
w Gminie Zdzieszowice

lp

Nazwa zadania

Ogólny
ródła
koszt
finansoinwestycji -wania

Data
rozpocz cia
/zako cz.

Zakres
rzeczowy

Celowo
planowania
zadania

Budowa drogi – na
istniej cej
podbudowie, jej
wyrównanie,
uło enie 2 warstw
asfaltu.
okraw nikowanie i
monta o wietlenia

Ulica Jagodowa stanowi
teren na którym obecnie
rozbudowuje
si
budynki mieszkalne. W
zwi zku
z
tym
wykonanie
drogi
dojazdowej
jest
niezb dne

1

Budowa drogi
wraz z
o wietleniem na
ul.Jagodowej w
yrowej

2

Uło enie koryt
9.365
betonowych z
krat przelewowa
na drodze
transportu rolnego
wzdłu terenów
nadle nictwa – IV
etap

rodki
własne –
fundusz
sołecki

3

Przebudowa drogi 200.000
na Heliosz –
ł cznik pomi dzy
ulicami Główna i
Poln w Jasionej

rodki
własne

2014

Wykonanie
podbudowy
tłuczniowej wraz z
powierzchniowym
utrwaleniem
nawierzchni emulsji
asfaltowej

4

Wykupy gruntów

rodki
własne

2014

Zapłata zgodnie z Zabezpieczenie
wycen
rodków jest konieczne
rzeczoznawcy
ze wzgl du na potrzeby
wykupy gruntów pod
realizowane zadania i
inwestycje

742.000

30.000

rodki
własne

2014

20112014

Wykonanie
ziemnych
uło enie
betonowych

robót Zadanie ma na celu
+ pogł bienie
oraz
koryt przywrócenie zaoranych
przez rolników rowów
melioracyjnych, które
nie odprowadzaj wód
deszczowych
z
miejscowo ci Oleszka ,
ale powoduj zalewanie
posesji w miejscowo ci
Jasiona.

5

Wykonanie
klimatyzacji w 3
pomieszczeniach
biurowych na I
pietrze w starej
cz ci urz du

22.000

rodki
własne

2014

Monta
urz dze W czasie panuj cych
klimatyzacyjnych
upałów i w zwi zku z
korzystaniem z sieci
komputerowej wysokie
temperatury w
pomieszczeniach nie
pozwalaj na efektywn
prace

6

wykonanie
15.000
podł czenia
wodnokanalizacyjnego w
budynku urz du (w celu
podł czenia
zmywarki)

rodki
własne

2014

wykonanie
w budynku urz du brak
podł czenia wodno- jest mo liwo ci mycia
kanalizacyjnego
naczy , posiadamy
tylko umywalki do
mycia r k.
Zainstalowanie
zmywarki jest
nieodzowne- podczas
sesji RM wykorzystuje
si ok. 50 szklanek i
fili anek

7

Zakup licencji
oprogramowania
firmy SIGNITYmoduł opł

rodki
własne

2014

Zakup licencji

Oprogramowanie jest
niezb dne dla
prawidłowego i
sprawnego
funkcjonowania

8

Budowa budynku 23.904
wielofunkcyjnego
w Kr pnej –
wykonanie
zagospodarowania
wokół budynku
wielofunkcyjnego

2012- 2014
rodki
własne fundusz
sołecki

-wyrównanie terenu
wokół budynku
-utwardzenie
nawierzchni
-wykonanie
bezpiecznych doj
- wykonanie
utwardzonej płyty
jako miejsca imprez
plenerowych

Wykonanie zadania ma
na celu popraw
warunków u ytkowania
obiektu, wzgl dy
bezpiecze stwa i
estetyki

9

Bud. budynku
25.242
wielofunkcyjnego
w Januszkowi
-wymiana stolarki
okiennej

rodki
2012-1014
własne fundusz
sołecki

- wymiana stolarki
okiennej

Wymiana stolarki
okiennej jest konieczna
ze wzgl du na du e
ubytki ciepła,

2014
rodki
własne
rodki
własne fundusz
sołecki

Wykonanie
przył cza ,
modernizacja mało
efektywnego i
generuj cego
wysokie koszty
ogrzewania

Wykonanie prac jest
niezb dnym celem
prawidłowego
rozliczania pomieszcze
OSP oraz wietlicy
wiejskiej

9.500

10 Wykonanie
7.201
przył cza
energetycznego
oraz modernizacja
ogrzewania w
wietlicy wiejskiej
(budynek OSP)

11 zakup
kserokopiarki

8.000

rodki
własne

2014

zakup kserokopiarki Ci głe naprawy
kserokopiarki generuj
koszty, ponadto
deorganizuj prac
BAEO

12 Zagospodarowa- 126.142
nie dz.279/5 KM3
Rozwadza w
zakresie małej
architektury

rodki
własne
w tym
fundusz
sołecki

2012/2014

Nasadzenie
krzewów
ozdobnych,
wykonanie
parkanu ,
utwardzenie
powierzchni w
obr bie cie ek

nasadzenie krzewów
ozdobnych
- wykonanie parkanu
- utwardzenie
powierzchni w zakresie
cie ek

13 Doko czenie
8.020
ogrodzenia
ogrodzenia placu
zabaw w Jasionej

rodki
2012/2014
własne fundusz
sołecki

Doko czenie
ogrodzenia placu
zabaw

Ogrodzenie placu
zabaw zwi kszy
bezpiecze stwo
bawi cych si dzieci

14 Zagospodarowani 60.000
e terenu wokół
łobka
samorz dowego
(wykonanie
nasadze i
trawników)

rodki
2014
własne -

Wykonanie
nasadze i
trawników wokół
budynku

Wykonanie nasadze i
trawników na na celu
umo liwienie dzieciom
przebywania na
powietrzu

15 Przebudowa
budynku łobka
(zmiana systemu
podgrzewania
wody z
ogrzewania
w glowego na
ogrzewanie
gazowe

400.000

rodki
własne

2014

Zmiana systemu
Zadanie ma na celu
podgrzewania wody wyeliminowanie w
okresie letnim
podgrzewania wody
poprzez kociół
grzewczy opalany na
opał stały

16 Zakup
wieloosobowego
wózka
dzieci cego

6000

rodki
własne

2014

zakup

Zakup wózka umo liwi
wyprowadzanie na
spacer najmłodszych
podopiecznych łobka

17 Przebudowa
kolektora
kanalizacji
sanitarnej –
odnoga ulicy
Fabrycznej do
posesji 5 i 7

100.000

rodki
własne

2014

Wymiana
niedro nego
(załamanego)
kolektora
kanalizacji
sanitarnej

Wykonanie zadania ma
na celu podł czenie do
kanalizacji budynku nr
7 oraz przebudow
podł czenia do budynku
nr 5

18 Zakup zestawu
nagła niaj cego

10.000

rodki
własnefundusz
sołecki

2014

zakup zestawu

19 przebudowa
boiska
sportowego w
Kr pnej

250.000

rodki
własne

2012-2014

wykonanie
ogrodzenia,
wykonanie
o wietlenia , trybun
i kabin dla
gospodarzy i go ci

20 wykonanie cie ki 795.100
spacerowodydaktycznej
wokół Jezior w
Januszkowicach

rodki
własne

2014

podczas obecnie
organizowanych imprez
nagła nianie
ka dorazowo stanowi
odr bny wydatekzakup własnego
pozwoli na
zmniejszenie kosztów

Sporz dził : Sybila Zimerman

Zatwierdził :__________________________
Zdzieszowice, 12 listopad 2013r.

zał. nr.2
do uzasadnienia do
bud etu na 2014 r,

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2014 roku zada remontowych
w Gminie Zdzieszowice

Lp

Nazwa zadania

Uzasadnienie celowo ci planowania zadania

1

Konserwacja rowów melioracyjnych

Prowadzenie konserwacji rowów jest niezb dne
celem zachowania sprawnego funkcjonowania
systemu melioracji i odwadniania

2

Remonty cz stkowe dróg

Drogi asfaltowe publiczne oraz drogi
wewn trzne wymagaj corocznie uzupełnienia
wyrw powstałych poprzez u ytkowanie jak
równie warunki atmosferyczne

3

Naprawy chodników w mie cie i gminie

Chodniki wymagaj corocznie napraw
powstałych przez u ytkowanie jak równie
warunki atmosferyczne

4

Naprawy awaryjne dróg

W wyniku nieszczelnej infrastruktury oraz
wysokiego stanu wód gruntowych zdarzaj si
zapadni cia dróg, które nale y usun w trybie
awaryjnym

5

Remont przystanków PKS w Gminie

Przystanki autobusowe wymagaj corocznych
remontów, s niszczone głównie poprzez
wybryki chuliga skie , ustalenie sprawców jest
najcz ciej niemo liwe

6

zakup usług remontowych

Zasoby mieszka komunalnych, socjalnych jak
równie lokali u ytkowych wymagaj
prowadzenia bie cych napraw i remontów

7

konserwacja o wietlenia chodnikowego / niskie/

Celem zachowania nale ytego stanu o wietlenia
nale y corocznie przeprowadza jego
konserwacje

8

Konserwacja o wietlenia chodnikowego/ wysokie/

Celem zachowania nale ytego stanu o wietlenia
nale y corocznie przeprowadza jego
konserwacje

9

remont zniszczonego o wietlenia

Cz sto zdarzaj si przypadki zniszczenia
o wietlenia , kiedy nie da si ustali sprawców ,
których mo na by obci y kosztami naprawy

11

ró ne remonty na terenie gminy

Utrzymanie nale ytego stanu infrastruktury
wymaga dokonywania bie cych napraw i
remontów / np remont ławek, urz dze
zabawowych itp/

12

remont przepustów i mostów

W wyniku bie cego u ytkowania istniej ce
przepusty wymagaj bie cej konserwacji i
napraw / np. Udro nienie, wymiana p kni tych
kr gów itp/

13

remont kanalizacji deszczowej

Istniej ca sie kanalizacji deszczowej bardzo
cz sto ulega awariom w zwi zku z czym
niezb dne jest zabezpieczenie rodków na
remonty

Sporz dził : Sybila Zimerman
zatwierdził __________________

Zdzieszowice, 12 listopada 2013 r

Zał. Nr 3
do uzasadnienia do planu
bud etu na 2014 r

Uzasadnienie do udzielanych z bud etu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2014 roku

377.000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne – obowi zek
dotacji wynika z obowi zuj cych przepisów
28.566 zł - dotacja celowa dla samorz du województwa na realizacj zadania ,,Organizowanie
wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gmin ''- dotacja przekazywana jest do Urz du Marszałkowskiego .Celem dotacji jest
podwy szenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy
Zdzieszowice.
dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom na:
15.000 zł -działania na rzecz dzieci i młodzie y z rodzin dysfunkcyjnych w ramach wietlic
rodowiskowych poprzez organizacj czasu wolnego, do ywianie , wyjazdy wakacyjne – dotacja
przeznaczona na do ywianie, organizowanie czasu wolnego oraz wyjazdy dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych – konkurs ofert
15.000 zł -rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy integruj ce oraz
rehabilitacj wraz z zakupem sprz tu – dotacja ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym /
np. rehabilitacja, zakup sprz tu ,imprezy integruj ce /- konkurs ofert
1)
20.000 zł - dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : wykonanie zada
z zakresu pomocy społecznej – wiadczenie usług piel gnacyjnych osobom starszym i chorym –
dotacja ma na celu zapewnienie niezb dnych usług piel gnacyjnych dla osób chorych i starszych
wymagaj cych takiej opieki
dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 100.000 zł – dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji
słu cych ochronie rodowiska
- 10.000- dofinansowanie kosztów inwestycji zwi zanych z demonta em , usuwaniem i i
unieszkodliwianiem elementów zawieraj cych azbest

641.600 zł - dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury – biblioteki – dotacja
przeznaczona jest na statutow działalno biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich , któr jest jest
gromadzenie i wypo yczanie ksi ek, ich merytoryczne opracowywanie i dbało o jako
ksi gozbioru
29.000 zł- dotacja celowa/ wydatki maj tkowe/ przeznaczone na zakup serwera i kserokopiarki –
sprz t , którym dysponuje obecnie MIGBP jest przestarzały i cz sto si psuje uniemo liwiaj c tym
samym prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, ponadto koszty napraw s bardzo wysokie.
8960.000 zł - dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny
O rodek Kultury , Sportu i Rekreacji – dotacja przeznaczona jest na działalno kulturaln ,

sportow i rekreacyjn prowadzon przede wszystkim dla mieszka ców gminy / dzieci,
młodzie i dorosłych /

6.000 zł -dotacja na współprac z organizacjami pozarz dowymi w zakresie organizacji zawodów
sportowych o zasi gu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa
sportowego dzieci , młodzie y i dorosłych – konkurs ofert na terenie Gminy Zdzieszowice pr nie działaj organizacje pozarz dowe promuj ce ide
współzawodnictwa .Zabezpieczenie rodków na ten cel jest celowe i uzasadnione
436.220zł - dotacja na popraw warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice- na
terenie naszej gminy działa wiele klubów sportowych min. Klub HKS Ruch Zdzieszowice,
który jest zespołem II ligowym co wi e si z du ymi kosztami utrzymania
sporz dził: Sybila Zimerman
zatwierdził :________________
Zdzieszowice, 12 listopad 2013 r.

