
 BUDŻET GMINY DĄBROWA ZIELONA
NA 2007 ROK

Podstawą  opracowania  budżetu  są  wytyczne  zawarte  w  kilkunastu  ustawach  i 
kilkudziesięciu aktach wykonawczych wydanych  w celu wykonywania ustaw.

Kilka ustaw posiada jednak podstawowe znaczenie z punktu widzenia pobieranych 
dochodów gminnych.  Wymienić  należy  te,  które  w zakresie  gospodarki  finansowej  gmin 
nakładają  obowiązek  wymiaru,  realizacji  zobowiązań  podatkowych  oraz  ich  egzekucji 
różnym organom podstawowym, w tym gminom.
Pełny zakres obowiązków gminy jako organu podatkowego wynika z realizacji należności z 
tytułu niżej wymienionych podatków i opłat:
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty administracyjnej,
- innych opłat lokalnych.

Przepisy regulujące znajdują się w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
z dnia 13 listopada 2003 roku.

Ponadto do ustalenia wysokości  budżetu na 2007 rok, włączono informację otrzymaną z 
Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007  zawierającą:
-  roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007 rok,
-  planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Do  budżetu  włączono  również  wielkość  dotacji  celowych  zawartych  w  piśmie 
Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  Nr  FB.I.3011-650/2/2006  z  dnia  20 
października 2006 roku, oraz zawiadomień:
- Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie o wielkości dotacji celowej z przeznaczeniem 

na wydatki prowadzonego i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy  opracowaniu  budżetu  materiałem  pomocniczym  były  również  informacje  o 
niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2007 
rok, które zawarte są w informacji przekazanej do gmin przez Ministerstwo Finansów pismem 
Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 2007.02.12
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Biorąc  za  podstawę powyższe wytyczne budżet  gminy na 2007 rok po stronie 
dochodów  zamyka  się  kwotą  8.777.358  zł,  natomiast  po  stronie  wydatków  kwotą 
9.982.108 zł.

Rozchody w 2007 roku wyniosą 423.332 zł
Rozchody zaplanowane na 2007 rok w kwocie 423.332 zł  przeznacza się na spłatę 

zaciągniętych: kredytu bankowego  na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Sali 
Gimnastycznej i  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej" – 123.332 zł, 
pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja systemu grzewczego wraz z 
dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej przy ul. Kościuszki 49” 
- 40.000 zł,
pożyczki  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  „Budowa  wodociągu  w  miejscowości 
Soborzyce z ujęciem wody – II etap” - 20.000 zł
spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. w roku 2006 w kwocie 240.000zł 

Rozchody zostaną sfinansowane kredytem bankowym w kwocie 423.332 zł. 

Przychody w roku 2007 wyniosą 1.628.082 zł i będą pochodziły z:

628.082 zł   -  otrzymany kredyt  na sfinansowanie rat  wcześniej  zaciągniętych kredytów i 
pożyczek oraz występujący deficyt budżetowy 
1.000.000 zł – pożyczka na występujący deficyt budżetowy 

Szczegółowe źródła dochodów według działów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 125.000 zł z różnych opłat i wpływów z 
usług oraz kwot przekazanych przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu.

Dział 020 - Leśnictwo.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 1.000 zł z najmu i dzierżawy.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planujemy wpływy w wysokości 70.500 zł z tytułu dostarczania wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 292.275 zł w tym:
- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150.000 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie ich w wysokości 

6.275 zł
- z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 135.000 zł
– wpływy z odsetek za zwłokę w kwocie 1.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 1.231.995 zł
W tym:
– dotacje celowe w wysokości       36.184zł
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– wpływy z realizacji zadań rządowych         1410 zł
– wpływy z różnych opłat        2.000 zł
– wpływy z usług i różnych dochodów      55.000 zł
– wpływy z ARR      10.000 zł
- wpływy środków z Funduszu Norweskiego 1.127.401 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa.

Wpływy w tym dziale planuje się z dotacji celowych w wysokości 4.869 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej.

W tym dziale  planuje  się  dochody w wysokości  1.552.740 zł,  a  wpływać będą  z 
następujących źródeł:
- podatek  od  działalności  gospodarczej  osób  fizycznych  opłacany  w  formie  karty 

podatkowej – kwota 8.000 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – kwota 215.000 zł
- podatek rolny osób fizycznych – kwota 180.000 zł
- podatek leśny osób fizycznych – kwota 16.000 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych – kwota 185.000 zł
- podatek rolny osób prawnych – kwota 35.000 zł
- podatek leśny osób prawnych – kwota 45.000 zł 
- podatek od środków transportowych – kwota 80.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 7.000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych – kwota 25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 10.000 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na alkohol – kwota 55.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 15.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 2.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 631.740 zł
- wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – kwota 9.000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej – kwota 4.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym dochody planuje się w wysokości 3.907.406 zł w formie subwencji z 
budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale  tym  planuje  się  wpływy  w  wysokości  104.000  zł  z  tytułu  odpłatności 
rodziców za dożywianie dzieci w stołówce gimnazjum oraz odpłatność za pobyt dzieci w 
przedszkolu. 
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Dział 852 - Opieka społeczna.

Planuje się wpływy w wysokości 1.487.573 zł. Wpływy pochodzą z dotacji przyznanej 
przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 1.457.573 zł oraz dochodów własnych w kwocie 
30.000 zł 

Zestawienie dochodów według działów przedstawia załącznik Nr 1  do  budżetu.

Wydatki budżetowe.

Wydatki  budżetu w 2007 rok wyniosą 9.982.108 zł. W budżecie utworzono rezerwę 
ogólną w wysokości  50.838 zł  oraz  rezerwę celową w wysokości  185.000 zł  na  zadania 
nieprzewidziane  w  budżecie  a  możliwe  do  realizacji  przy  współfinansowaniu  środkami 
strukturalnymi. 

Wykonanie wydatków  budżetu według działów planuje się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym wydatki wyniosą 1.169.000 zł z przeznaczeniem na:
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.000 zł
- wydatki związane z  melioracją w kwocie 5.000 zł.
- wydatki związane z wyłapywaniem dzikich psów w kwocie 2.000 zł
- wydatki majątkowe związane z budową wodociągów w kwocie 1.037.000 zł
- wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektów technicznych na wodociągi w 

północnej części gminy w kwocie 120.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 97.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii elektrycznej trzech hydroforni na terenie naszej gminy 60.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
- wydatki remontowe hydroforni  10.000 zł
- wydatki związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, badania wody oraz inne 

usługi w kwocie 25.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 148.280 zł.  W tym:  na   bieżące 
utrzymanie  dróg  gminnych  (30.000  zł)  oraz  wydatki  majątkowe  związane  z  zapłatą  za 
projekty dróg w miejscowościach Milionów i Borowce (23.400 zł) i wysokość stawki VAT w 
kwocie 65.600 zł  za  wykonanie drogi  w miejscowości  Maćkówka oraz  zapłatę  za  zatokę 
autobusową w kwocie 29.280 zł
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Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziele  tym  planuje  się  wydatki  w  wysokości  10.000  zł  z  przeznaczeniem  na 
wydatki związane z przejmowaniem mienia komunalnego , wypisy z ksiąg wieczystych oraz 
wyceny majątku gminnego.

Dział 710 - Działalność usługowa.

W dziele tym planuje się wydatki w wysokości 69.000 zł z przeznaczeniem na:
-     wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 68.500 zł
- pozostałą działalność 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych 

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.511.767 zł w tym dotacje celowe w 
wysokości 36.184 zł (dotacja na wynagrodzenia i pochodne)

Środki własne budżetu to kwota 2.475.583 zł, którą planuje się wydatkować na:
- działalność Rady Gminy w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych, diety 

członków  komisji  Rady  Gminy,  ryczałt  Przewodniczącego  Rady,  zakup  niezbędnych 
formularzy i materiałów sesyjnych, składkę roczną na Związek Gmin Wiejskich,

- na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się wydatkować kwotę 2.450.583 
zł w tym: wynagrodzenia osobowe (673.500 zł) i pochodne od wynagrodzeń (118.228 zł). 
Planuje się wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia 
Urzędu,  zakup  opału,  środki  czystości,  energia  elektryczna,  opłaty  pocztowe  i 
abonamentowe,  ubezpieczenie  mienia  gminy,  delegacje  służbowe  i  ryczałty,  odpis  na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na rzecz PFRON. Wydatki majątkowe 
w  kwocie  60.000  zł  przeznacza  się  na  zakup  sprzętu  komputerowego.  Wydatki 
inwestycyjne stanowią 1.326.355 zł i przeznaczone są na termomodernizację budynków 
użyteczności  publicznej  tj.:  budynek  UG,  budynek  GOK  i  „poczty”,  budynek  Szkół 
Podstawowych w Olbrachcicach i Soborzycach.  

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4.869 zł. Są to środki zlecone gminie 
otrzymane  z  KBW  Delegatury  Wojewódzkiej  w  Częstochowie  z  przeznaczeniem  na 
prowadzenie  i  aktualizację  stałego  rejestru  wyborców oraz  wybry  uzupełniające  do  Rady 
Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale  tym planuje  się  wydatki  w  wysokości  70.996  zł:  z  przeznaczeniem  na 
zapewnienie bezpieczeństwa  publicznego i przeciwpożarowego gminy kwotę 64.500 zł oraz 
wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 6.496 zł (w tym płace 6.096 zł)

Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

 -  pobór podatków na który planuje się wydatki w wysokości 20.000 zł  w tym: należne  
prowizje inkasentom za pobór podatków, pochodne, zakup formularzy podatkowych,  
koszty ponoszenia wysyłek nakazów i upomnień poza teren gminy.
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Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na odsetki 
od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym planuje się rezerwę ogólną w wysokości 50.838 zł oraz rezerwę celową 
w kwocie 185.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.512.956 zł i w ramach tych środków 
finansowane będą:
- szkoły podstawowe, na które planuje się wydatki w wysokości 1.846.824 zł 

w tym na:
– wynagrodzenia kwota 1.134.378 zł
– pochodne kwota 234.833 zł
–  pozostałe wydatki   bieżące                    kwota 437.613 zł
– wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

Pozostałe środki to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zakup opału, energię elektryczną, 
dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 86.768 zł),  delegacje służbowe, opłaty pocztowe, 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (65.745 zł), ubezpieczenie mienia szkół 
podstawowych. W skład wydatków pozostałych wchodzą również środki wnioskowane przez 
Szkołę Podstawową w Dąbrowie Zielonej (12.000 zł na remont łazienek oraz 8.000 zł na 
wymianę podłogi na sali gimnastycznej), Szkołę Podstawową w Olbrachcicach ( 6.000 zł na 
wykonanie  czopucha  kominowego  oraz  5.000  zł  a  wykonanie  ogrodzenia),  Szkoły 
Podstawowej w Soborzycach ( 2.000 zł  na wykonanie wentylacji w kotłowni) oraz kwota 
20.000 zł na finansowanie zakupu mleka dla dzieci w szkołach.

- Przedszkola -  planuje się wydatkować kwotę 625.304 zł 
- wynagrodzenia             392.540 zł
- pochodne od wynagrodzeń   81.362 zł
- pozostałe wydatki                        151.402 zł

Pozostałe wydatki to zakup opału, energii elektrycznej delegacje służbowe dodatek wiejski i 
mieszkaniowy (24.865 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21.437 zł)

- gimnazjum, na które planuje się wydatkować kwotę 841.188 zł w tym:
- na wynagrodzenia       562.056 zł
- pochodne od wynagrodzeń       117.984 zł
- pozostałe wydatki                      161.148 zł

Pozostałe  wydatki  to  dodatki  według  regulaminu  (44.261  zł),  zakup  opału,  energia 
elektryczna, delegacje służbowe, wyposażenie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych (35.987 zł)
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- dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w wysokości 135.000 zł w tym:
– osobowy fundusz płac 21.000 zł
– pochodne   4.000 zł

Pozostałe wydatki to dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup paliwa do 
samochodów gminnych,  zakup  wyposażenia  i  części  potrzebnych  do  remontów,  remonty 
bieżące autobusów, przeglądy ich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- pozostała  działalność-  planuje  się  wydatkować  kwotę  49.440  zł  z  przeznaczeniem na 
fundusz  socjalny  emerytów i  rencistów(29.440)  oraz  współpracę  ze  stowarzyszeniami 
(20.000)

- dokształcanie nauczycieli – planuje się wydatkować 15.200 zł na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 116.000 zł.
W ramach tego działu finansować się będzie:

- lecznictwo ambulatoryjne, na które planuje się wydatki w wysokości 61.000 zł w tym:

wydatki na zakup opału,  koszty energii  elektrycznej oraz bieżące remonty i  modernizacja 
ośrodka zdrowia.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i  narkomanii  na które planuje się  wydatki  zgodnie z 
dochodami tj. 55.000 zł i będą to wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W ramach tego działu planuje się wydatki ogółem w wysokości 1.559.402 zł w tym:
- środki własne budżetu to kwota 101.829 zł
- dotacje celowe          1.457.573 zł

Środki te będą wykorzystywane według następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Przeznacza się kwotę 5.000 zł na świadczenia społeczne 

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Są to środki w całości z dotacji na zadania zlecone gminie.  Wydatki w tym rozdziale 
planuje się w wysokości 273.429 zł w tym na:

- wynagrodzenia 162.100 zł
- pochodne od wynagrodzeń   32.900 zł

Pozostała kwota to bieżące wydatki na działalność i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia 
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Rozdział  85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki  na ubez.  emerytal.  I  rentowe z 
ubezp. społ  

W rozdziale  tym zostanie wydatkowana kwota 1.009.306 zł  na świadczenia 
społeczne w całości przekazana jako dotacja.

Rozdział  85213  -  Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej na co otrzymaliśmy dotację 
celową w wysokości 5.210 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  społeczne.

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 98.458 zł z tego dotacja celowa w 
wysokości  76.458  zł.  Ze  środków zadań  zleconych  finansowane  będą  zadania  z  zakresu 
administracji rządowej. 

Z kwoty 22.000 zł 
- środki  własne  budżetu  ponoszone  będą  wydatki  na  realizację  zadań  własnych  gminy 

takich jak:  zakup opału, zakup leków, zakup odzieży, obuwia lub żywności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność i utrzymanie GOPS-u planuje się wydatki w wysokości 164.640 zł. Są 
to środki  zlecone gminie oraz środki własne w kwocie 74.829 zł. 
W ramach tych środków 
- wynagrodzenia wynoszą     126.251 zł
- pochodne od wynagrodzeń   25.882 zł

pozostałe  wydatki  to  wydatki  bieżące  związane  z  funkcjonowaniem  GOPS-u  tj.  zakup 
materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis  na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

 W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.359 zł  z  przeznaczeniem na 
dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach.
Są to środki z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 197.000 zł w tym na:
- utrzymanie zieleni w gminie     2.000 zł
-  gospodarkię odpadami                                                         15.000 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic placów i dróg 180.000 zł   

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach  tego  działu  przekazana  zostanie  dotacja  podmiotowa  dla  Instytucji  Kultury  w 
Dąbrowie Zielonej w wysokości 178.000 zł.
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Pozostałe 17.000 to: 2.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z materiałami i usługami 
przy  imprezach  plenerowych  przy  udziale  KGW.  15.000  przeznacz  się  na  modernizację 
zaplecza kulturalnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

W  rozdziale  tym  planuje  się  przekazanie  dotacji  w  wysokości  15.000  zł  z 
przeznaczeniem  na   rozwój  sportu  na  terenie  gminy.  Dotacja  zostanie  przekazana  po 
przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzcy.

Zestawienie wydatków według działów stanowi załącznik Nr 3

9


	Dział 750 - Administracja publiczna
		W dziale tym planuje się wpływy w wysokości 1.231.995 zł
	Zestawienie wydatków według działów stanowi załącznik Nr 3


