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

do  projektu uchwały bud�etowej  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice

na  2013r.

     Podstaw�  do  opracowania    projektu  bud�etu  Miasta  i  Gminy  Zdzieszowice

na  2013r.  były  dane  z  wykonania  dochodów  i  wydatków  za  9  miesi�cy  2012r.,

przewidywane  wykonanie  do  ko�ca  bie��cego  roku  oraz  zało�enia  bud�etu

pa�stwa  na  2013r., maj�ce  wpływ  na  bud�et  gminy.

D O C H O D Y

Ogółem  plan  dochodów  na  2013r. został  ustalony  na  ł�czn�  kwot� : 42.480.978 zł. ,      

w  tym:

1.dochody  bie��ce – 40.446.078 zł

2.dochody  maj�tkowe – 2.034.900 zł.

W  planie  bud�etu  na  2013r.  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 2.129.086 zł.,

 2. na  realizacj�  własnych  zada�  bie��cych  gminy – 497.000 zł. 

  

Wysoko��  subwencji  ogólnej  podzielonej  na  cz��� :  o�wiatow�  i  równowa��c�
przyj�to  zgodnie  z  pismem  Ministra  Finansów.

Cz���  równowa��ca subwencji  na  2013r. została  ustalona  na  kwot� : 119.837 zł i  uległa  

zwi�kszeniu  w  stosunku  do  roku  bie��cego o  kwot� : 18.384 zł , oraz  cz���  o�wiatowa  

subwencji  na  2013r. uległa  zmniejszeniu  o  80.848  zł. i wynosi 10.356.298 zł. 

Planowane  udziały  gminy  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  zostały

przyj�te  zgodnie  z  naszym wyliczeniem , gdy�  kwota ustalona przez  Ministra  Finansów  

jest zawy�ona  o 396.337 zł. Według naszych wylicze�  ustalony plan na  2012r. mo�e zosta�
niewykonany. Minister Finansów ustalaj�c kwot� udziałów  zało�ył wzrost udziałów o 1,9% 

ale nie od kwoty planu po dokonanej korekcie tylko od  kwoty planu z przed korekty.  

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  ani my nie  mamy  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 2013 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 37,42 %.  

Projekt  bud�etu  na  2013r.  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  w  pełnych  złotych, 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  2013r.  został  uchwalony  w  nast�puj�cych  kwotach :

plan  dochodów         -         42.480.978 zł

plan  przychodów      -          2.860.900 zł

plan rozchodów         -              255.032 zł

plan  wydatków         -         45.086.846 zł

- powstały  deficyt  w kwocie  2.605.868 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.

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. dochody  na  2013r w  stosunku  do  przewidywanego  wykonania   roku  2012 z tytułu 

podatku  od  nieruchomo�ci  od  osób  prawnych   zaplanowano wy�sze  o 3,7%  natomiast  

od  osób  fizycznych o 4,1 %. Stawki  podatkowe wzrosły  �rednio o 4%. Projekt  uchwały  w 

powy�szej  sprawie  został  przesłany  do  Rady  Miejskiej.   
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5.zaproponowano o 4 % wzrost stawek  na 2013r.  podatku od  �rodków  transportowych  

oraz podatku  rolnego.

Projekt  uchwały  w powy�szej  sprawie  został  przesłany  do  Rady  Miejskiej.   

  

6.stawk�  podatku le�nego na  2013r. przyj�to  zgodnie  z  wyliczeniem  Prezesa  GUS, uległa 

ona minimalnemu zmniejszeniu w  stosunku  do  roku  2012r. i wynosi 41,01 zł za ha lasu.

    

7.dochody z tytułu  najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali u�ytkowych na 2013r., które do 

ko�ca 2012r. s�  realizowane przez zakład bud�etowy zostały przyj�te  na podstawie 

wyliczenia  sporz�dzonego przez  Dyrektora Zakładu.

8.pozostałe  dochody  przyj�to  na  poziomie  przewidywanego  wykonania  w  2012r.

  z  powodu  nie  planowania   ich  wzrostu .

W Y D A T K I

Plan  wydatków  na  2013r.  ustalono  na  kwot� : 45.086.846 zł., w tym:

- wydatki  bie��ce – 41.554.822 zł

- wydatki  maj�tkowe – 3.532.024 zł, co stanowi 7,83 %  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, 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  2013r. nie przewiduje si� �adnych podwy�ek płac. Z powodu 

ograniczonych �rodków  zało�ono tylko  wzrost  o ok. 2,7 %  wydatków  na zakup energii . 

 Odpis na zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych  oraz pozostałe wydatki pozostawiono na

poziomie roku 2012.

Nakłady  finansowe  na  zadania  w  poszczególnych  działach  przedstawiaj�  si�
nast�puj�co : 

010 – Rolnictwo  i  łowiectwo

         Na  zadania  w  zakresie  rolnictwa  przeznaczono  kwot� : 110.000 zł. 

Zabezpieczono  �rodki w kwocie 5.000 zł  na  rzecz  Izby  Rolniczej w  wysoko�ci 2 %  

uzyskanych  wpływów  z  podatku  rolnego oraz  na  czyszczenie i  wykaszanie rowów 

melioracyjnych  z zakresu  ochrony  �rodowiska i gospodarki wodnej  przeznaczono 

105.000 zł.

600 – Transport  i  ł�czno��
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Na  bie��ce  remonty  dróg  gminnych   przeznaczono 282.000 zł. 

Nakłady na remonty cz�stkowe dróg wzrosły o 230%. Ograniczone �rodki w 2012r. 

spowodowały , i� nie było mo�liwe zrealizowanie wszystkich potrzeb remontowych, a 

jedynie wybrane. Dlatego te� w roku 2013 konieczne jest radykalne zwi�kszenie kwoty 

przeznaczonej na remonty cz�stkowe ze wzgl�du na pogarszaj�cy si� stan infrastruktury 

drogowej oraz brak nakładów inwestycyjnych na gruntowne modernizacje dróg.

Nakłady na remonty chodników w mie�cie i gminie wzrosły o  20 % w stosunku do roku 

2012 .Pozwoli to na wykonanie wszystkich  powstałych  awarii. 

Na naprawy awaryjne dróg  zaplanowano 65.000 zł. Pod koniec 2011r. oraz w roku obecnym 

stwierdzono kilka awarii dróg, które wymagaj� podj�cia dalszych działa�, s� to :

1.ul. Górna na wysoko�ci bloku nr 14 w Zdzieszowicach, 

2.ul. Pokoju ( przed skrzy�owaniem z ul. Górn�) w Zdzieszowicach,

3.ul. Graniczna w Zdzieszowicach,

4.ul. Katowicka  w Zdzieszowicach.

Niestety �rodki finansowe jakie s� do dyspozycji nie pozwalaj� na podj�cie 

natychmiastowych działa� naprawczych. Konieczne jest wi�c radykalne zwi�kszenie 

�rodków w bud�ecie na 2013r. na ten cel tak aby móc prowadzi� wła�ciw� działalno�� w tym 

zakresie.

Zaplanowano te� 25.000 zł na odtworzenie nawierzchni asfaltowej po usuni�tych  awariach w 

miesi�cu listopadzie i grudniu br.

Na wydatki maj�tkowe w rozdz.60016 zaplanowano  1.600.000 zł z przeznaczeniem na 

realizacj� 2 zada�:
-wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach, w bie��cym roku 

wykonywany jest projekt,

-zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. My�liwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu 

„Biedronka” oraz ł�cznika pomi�dzy Chopina i Osadników, w ubiegłym roku  wykonano 

projekt, zło�ony został te� 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 30.000 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 ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej za 

szkody powstałe na drogach wewn�trznych w gminie w wysoko�ci 5.000 zł 

2.wydatki  maj�tkowe  zaplanowano 909.247 zł z przeznaczeniem  na :

-uło�enie koryt betonowych z krat� przelewow� na drodze transportu rolnego wzdłu�
nadle�nictwa – III etap, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka,

-uzbrojenie odnogi  ulicy Góry �w. Anny oraz ulicy Pionierów w Zdzieszowicach.                  

Zaplanowano  w rozdz.60095  10.000 zł  na  remonty  przystanków  w  gminie oraz  

zabezpieczono  15.000 zł na  ubezpieczenie mienia – przystanków oraz  na opłaty  za  zaj�cie  

pasa  drogowego.
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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

Zgodnie z uchwał� Rady Miejskiej  w sprawie likwidacji zakładu bud�etowego  z dniem 1 

stycznia 2013r. Urz�d Miejski  b�dzie bezpo�rednio zajmował si� realizacj�  zada� z  zakresu 

gospodarki mieszkaniowej  oraz najmem lokali u�ytkowych.

W zwi�zku z powy�szym nakłady finansowe w dz.700 uległy zwi�kszeniu  w stosunku do 

roku 2012 o kwot�: 611.710 zł., w tym ok. 29.000 zł b�d� stanowi� zobowi�zania  ZGKiM  

za 2012r. 

Wykaz planowanych do zakupu w 2013r. gruntów stanowi�cy materiał informacyjny do 

projektu bud�etu w zał�czeniu.   

710 – Działalno��  usługowa

Na  dokonanie  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 2013r. uległa zmniejszeniu  w stosunku do roku 2012

 o 1.540  zł.

Na  działalno��  Rady  Miejskiej  przeznaczono  �rodki  w  wysoko�ci  307.000 zł. 

Nie  zaplanowano  �rodków na wzrost  diet, gdy� kwota bazowa od której uzale�niona  jest 

dieta radnego pozostaje na poziomie 2012r.

Na  bie��ce  utrzymanie  Urz�du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach   przeznaczono

kwot� : 4.413.650 zł., w tym na zakup usług remontowych zaplanowano kwot� 53.000 zł. 

W ramach tej kwoty planuje si� wykona�  m.in:  remont pokoju Stra�y Miejskiej , wymian�
kostki brukowej po wykonanym zadaniu inwestycyjnym  oraz drobne naprawy i konserwacje. 

Zaplanowano tak�e  �rodki  na  wypłat� : 1 odprawy  emerytalnej –   24.473 zł , 5  nagród  

jubileuszowych – 33.083 zł  i  dodatki  specjalne – 15.000 zł. 

Zabezpieczono te� �rodki na wzrost zatrudnienia  o 4,75 etatu , w tym :

-3/4 etatu- goniec,

-1 etat – stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi ,

-3 etaty – realizacja zada� przyj�tych od ZGKiM

W zwi�zku z przyj�ciem od 1 stycznia 2013r. do realizacji zada� od ZGKiM bud�et  Urz�du 

uległ  zwi�kszeniu  o 301.500 zł, w tym zobowi�zania za 2012r. 123.200 zł.
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Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 45.000 zł z przeznaczeniem na 

wykonanie podł�czenia dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz zakup licencji 

oprogramowania  do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Składki  na  rzecz  Zwi�zków   i  Stowarzysze� , do  których  nale�ymy  b�d�  gmin�  
kosztowa�  w  2013 r. 101.000 zł.

 W  projekcie  bud�etu  na  2013r.  zabezpieczono  równie�  �rodki  w  wysoko�ci  26.000 zł   

na  wydatki  zwi�zane  z  promocj�  gminy  oraz  na  kontakty  partnerskie z  podpisanymi  

miastami.

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 46 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 zmniejszona o 500 zł. 

754 – Bezpiecze�stwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpo�arowa

Na  bie��ce  utrzymanie  ochotniczych  stra�y  po�arnych  przeznaczono  �rodki                       

w  wysoko�ci  180.600 zł. 

Na wydatki  maj�tkowe zaplanowano �rodki w wysoko�ci 47.930 zł. S� to zadania 

realizowane  w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kr�pna i Januszkowice.

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 8.000 zł , w tym 3.000 zł na wydatki 

zwi�zane  z  monitoringiem  miasta oraz 5.000 zł zaplanowano na zakup  materiałów w celu 

doposa�enia magazynu przeciwpowodziowego.

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie  bud�etu na 2013r. zaplanowano  �rodki w wysoko�ci 60.000 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
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W  planie  bud�etu  na  2013r. zaplanowano  rezerw�  ogóln�  w  wysoko�ci  126.980 zł.

co  stanowi ok. 0,28 %  wydatków  bud�etu  oraz  zaplanowano  rezerw�  celow�  w  

wysoko�ci  92.500 zł  z  przeznaczeniem  na  realizacj�  zada�  zgodnie  z  ustaw�  o  

zarz�dzaniu  kryzysowym. Rezerwa  celowa stanowi 0,5 % wydatków bud�etu, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz  wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

801 – O�wiata  i  wychowanie

Na  zadania  w  zakresie  o�wiaty  i  wychowania  przeznaczono  kwot� : 21.317.884 zł.

co  stanowi  47,3 %  całego  planu  wydatków.

Na  bie��ce  utrzymanie  szkół  podstawowych  zaplanowano  �rodki  w  wysoko�ci :

9.618.300 zł, w tym  34.000 zł  z przeznaczeniem na  drobne naprawy i konserwacje .

Na  bie��ce  utrzymanie  gimnazjum  przeznaczono  kwot� : 4.805.300 zł.                                 

w  tym : 24.000 zł  na  zakup  usług  remontowych  z przeznaczeniem  na drobne naprawy i 

konserwacje.

Na  bie��ce  utrzymanie  przedszkoli  oraz  oddziałów  przedszkolnych  przeznaczono   kwot�
: 5.276.200 zł., w tym na  zakup  usług   remontowych  w   przedszkolach  zaplanowano  

kwot� : 60.500 zł  z przeznaczeniem na wykonanie wymiany lamp, remont wentylacji, 

malowanie, wymiana  skrzyni z głównym wył�cznikiem  instalacji elektrycznej  oraz  drobne 

naprawy i konserwacje.

Zaplanowano  równie� �rodki w wysoko�ci 345.000 zł z przeznaczeniem na dotacj� dla 

niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.

Na  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  zabezpieczono  �rodki  

         w  wysoko�ci  98.884 zł., w tym 29.965 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  2013r. 85.000 zł  natomiast 

obsługa  finansowa  szkół  i  przedszkoli  999.500 zł. 

851 – Ochrona  zdrowia

Na  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi oraz  zwalczania  narkomanii 

przeznaczono  301.000 zł.

852 – Pomoc  społeczna

Na  zadania  w \w dziale  przeznaczono  4.344.300 zł. co  stanowi 9,6 %  całego

planu  wydatków, w  tym  175.550 zł  na prowadzenie 2  Domów  Dziennego Pobytu oraz

 310.000 zł  na  wypłat�  dodatków  mieszkaniowych.     

853 – Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej
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Na  bie��ce  utrzymanie  	łobka  przeznaczono  kwot� : 916.600 zł  oraz 6.500 zł na wydatki 

maj�tkowe z przeznaczeniem  na zakup zmywarko-wyparzacza gastronomicznego.

W  2013r.  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  

45.000 zł.

Zabezpieczono równie� �rodki  w wysoko�ci 15.000 zł  jako wkład własny  na realizacj�
projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szans� powrotu na 

rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

854 – Edukacyjna  opieka  wychowawcza

Na  utrzymanie  �wietlic  szkolnych  przeznaczono   331.200 zł.

Zabezpieczono  równie�  72.300 zł  na  pomoc  materialn�  dla  uczniów.

Na  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  zabezpieczono  �rodki  

         w  wysoko�ci  1.000 zł.

         900 – Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowiska

Na  realizacj�  zada�  w w \ w  dziale  przeznaczono  ogółem  kwot� : 3.662.119 zł 

 co stanowi  8,1 %  całego  planu  bud�etu , w tym:

         - na wydatki  bie��ce – 2.917.772 zł,

         - na wydatki  maj�tkowe – 744.347 zł.

Z powodu znacznej  podwy�ki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce  w 2010 i 2011r. 

zabezpieczono  w projekcie  bud�etu  na 2013r. �rodki na dopłaty  do cen wody i  ceny 

kanalizacji  w wysoko�ci  cen dopłat obowi�zuj�cych w 2012 r.. Z powodu ograniczonych 

�rodków  zaplanowana  w bud�ecie  na 2013r. kwota  na dopłaty wystarczy tylko na  10 

miesi�cy.  

Zaplanowano �rodki w wysoko�ci 15.000 zł na opracowanie zało�e� do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energie elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice. Powy�szy obowi�zek 

wynika  z ustawy prawo energetyczne.

Na  realizacj�  zada� z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w 

dziale 1.115.000 zł.

Od 2013r. utrzymanie zieleni b�dzie finansowane ze �rodków  O�iGW. �rodki na utrzymanie 

zieleni zostały zwi�kszone o 28%.

Na zakup nasadze�-drzew i krzewów zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 40.000 zł. Tak 

znaczny wzrost nakładów wynika z obowi�zku realizacji decyzji Starosty Krapkowickiego w 

zakresie nakazów nasadze� drzew i krzewów za zgod� na usuni�cie innych drzew i krzewów 

oraz zgłaszane potrzeby nasadze� przez Samorz�dy Mieszka�ców.

Na wycink� i przecink�  drzew i krzewów zaplanowano 52.000 zł w celu wła�ciwego 

utrzymania stanu zadrzewie� na terenach komunalnych.

Ze �rodków O�iGW zaplanowano do realizacji 2 zadania inwestycyjne :
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-” Rewitalizacja Parku Miejskiego” – jest to dalszy ci�g programu przywracania nale�ytego  

stanu i funkcji Parku Miejskiego,

-wykonanie kolektora kanalizacji  sanitarnej – budowa brakuj�cego odcinka .

Szczegółowe omówienie  zaplanowanych do realizacji  w 2013 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  1.097.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR  wraz z obja�nieniami w 

zał�czeniu. 

  

Na  działalno��  bibliotek  przeznaczono  dotacj�  w  wysoko�ci  647.700 zł., w tym :

-dotacja na zadania bie��ce – 618.700 zł,

-dotacja na zakupy inwestycyjne : zakup serwera i ksera – 29.000 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  980.100 zł. 

Projekt planu finansowego MGOKSiR  wraz z obja�nieniami w zał�czeniu. 

W 2013r.  planuje si�  ogłosi�  konkurs   na  wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  

i zaplanowano na ten cel �rodki w formie dotacji w wysoko�ci 7.000 zł oraz zaplanowano 

�rodki  w wysoko�ci 922.000 zł  w formie  dotacji na  popraw� warunków uprawiania sportu 

na terenie Gminy Zdzieszowice.

Zaplanowano równie� 120.000 zł na wydatki maj�tkowe z przeznaczeniem na kontynuacj�
przebudowy boiska sportowego w Kr�pnej.

W projekcie bud�etu na 2013r. 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 1.220.000 zł.( wykaz zada� gminy z 

zakresu �rodowiska  i gospodarki wodnej na  2013r. w zał�czeniu do niniejszego 

uzasadnienia).  Ró�nic�  w wysoko�ci 400.000 zł  stanowi� niewykorzystane  �rodki z roku 

2012.

W 2013 r. w projekcie bud�etu  zaplanowano  kwot� 4.293.765 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  2013r. na  wydatki  maj�tkowe  przeznaczono   kwot� : 3.532.024 zł

co  stanowi  7,83%  całego  planu  wydatków. 
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W bud�ecie  gminy na 2013 rok  zaplanowano  �rodki  w kwocie 120.796 zł na  realizacj�  
zada� w ramach  Funduszu  Sołeckiego  utworzonego  uchwał� XX / 148 / 2012 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia  30 marca 2012r. 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.

    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  2013 r. gmina  nie  zawarła  

umów  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia  2012-11-13  
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