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URZĄD GMINY W STRAWCZYNIE 

UL. ŻEROMSKIEGO 16 

26-067 STRAWCZYN 

tel. 41 3038002, 3038003, fax 3038157 

www.strawczyn.pl email: gmina@strawczyn.pl 

 

 

 

 
SKĄD MAMY PIENIĄDZE….. 

 
 

  

 

                                       
 

                                    
 

                                                      
 

 

 

 
 

. . .  NA CO JE WYDAJEMY? 
 
 
 

?  ?  ? 
 
 

Strawczyn, grudzień 2005r. 
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Szanowni Mieszkańcy gminy Strawczyn 
 

 

Każdy mieszkaniec gminy Strawczyn ma  p r a w o  znać budżet gminy. 

 

 Książeczką, którą macie Państwo mieć w swoich rękach po raz 

pierwszy, chcemy przedstawić i przybliżyć gospodarkę finansową naszej 

gminy w 2005 r. 

 Mamy świadomość, że to opracowanie z pewnością nie jest doskonałe. 

Jego celem jest nie tyle szczegółowe analizowanie wszystkich kwot w 

budżecie, co raczej przybliżenie Państwu pewnych zjawisk i wielkości 

związanych z wykonaniem budżetu. 

 Jeżeli Państwo czują potrzebę uzyskania bardziej szczegółowych 

danych – to taką osobą, która wie wszystko na temat budżetu gminy jest 

Skarbnik Gminy i oczywiście Wójt Gminy. 

 Niezaniechana zostanie dotychczasowa forma przekazywania 

informacji o budżecie gminy. 

 Corocznie Wójt Gminy na zebraniach ogólnowiejskich przekazywał i 

nadal będzie przekazywał mieszkańcom informacje o budżecie gminy i jego 

wykonaniu. 
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CO TO JEST BUDŻET? 

i 

JAK PRZEDSTAWIA SIĘ BUDŻET  

GMINY STRAWCZYN NA 2005 ROK 
 

Budżet – plan finansowy, na podstawie którego gmina prowadzi gospodarkę 

finansową, uchwalony corocznie przez Radę Gminy. 
 

W budżecie spotykacie Państwo pojęcia tj. 

� dochody – wydatki 

� przychody – rozchody 

Są to pojęcia, które mają zdefiniowane znaczenie w ustawie o finansach 

publicznych. 

W gminie Strawczyn w 2005 roku wygląda, to tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY 
to pieniądze jakie 

planuje 
pozyskać gmina 

20.771.381 zł 

 

ROZCHODY 
to spłaty zobowiązań 
pożyczek i kredytów 

3.677.928 zł 

 

PRZYCHODY 
to wszystkie zaciągane 

pożyczki i kredyty 
1.872.295 zł 

 

WYDATKI 
to pieniądze przeznaczone na 

utrzymanie infrastruktury, 
obiektów w gminie oraz na 

inwestycje 
18.965.748 zł  
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DOCHODY WŁASNE SUBWENCJE DOTACJE  

czyli  

to co sami gromadzimy albo 

otrzymujemy w postaci 

udziałów w podatkach 

dochodowych od osób 

fizycznych przekazywanych 

przez Ministerstwo Finansów 

lub od osób prawnych 

przekazywanych przez Urząd 

Skarbowy 

czyli 

to co otrzymujemy z 

Ministerstwa Finansów 

czyli 

to co otrzymujemy od 

Wojewody lub innych 

instytucji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je 

wydawać na co chcemy, ale w granicach prawa i na cele, które należą do zadań 

gminy 

 

SKĄD MAMY PIENIĄDZE? 

CZYLI DOCHODY GMINY W 2005 ROKU 
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� subwencje – to pula pieniędzy należnej gminie z budżetu państwa wg 

określonego kryterium z budżetu państwa i wydajemy je zgodnie z potrzebami 

� dotacje – mają określone przeznaczenie i nie wolno przeznaczać na co innego. 

 

 

! 

Nie na wszystkie dochody Gmina ma bezpośredni wpływ. Są takie, które 

nie zależą od nas. Dochody te przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i 

Ministerstwo Finansów. Do nich należą min.: 

• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

• podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty 

• podatek od czynności cywilnoprawnych 

• podatek od spadków i darowizn 

 

! 
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FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ  

Co planujemy uzyskać? 

 

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało nam możliwość pozyskiwania 

środków ze źródeł zagranicznych. 

Fundusze Unijne są wykorzystywane na ściśle określony cel i 

podlegają bardzo szczegółowemu rozliczeniu. 

 

Co planujemy uzyskać z Unii Europejskiej? 

Plan dochodów na 2005 rok w zakresie pozyskania środków unijnych 

przedstawia się następująco: 

• budowa kanalizacji       - 1.294.455 zł 

• rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  - 1.355.844 zł 

• przebudowa dróg gminnych     - 2.785.093 zł 

 

W sumie z Unii Europejskiej planujemy otrzymać 5.435.392 zł 

 

 

 

 

 

 

5.435.392 zł 

 

 



 7 

CO SAMI GROMADZIMY, CZYLI WYSOKOŚĆ 

DOCHODÓW WŁASNYCH 
 

Wpływy z różnych opłat  (w złotych polskich) 393.583  

Wpływy z mienia komunalnego 102.327 

wpływy z opłat administracyjnych  6.500 

wpływy z opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu  121.250 

wpłaty na budowę kanalizacji i podłączenie do sieci 

wodociągowej  

77.600 

pozostałe opłaty i środki z innych źródeł  85.906 

Dochody podstawowe - 2.878.866 

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych 

9.500 

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób  

fizycznych  

1.383.207 

podatek rolny  204.648 

podatek leśny  30.499 

podatek od nieruchomości  984.858 

podatek od środków transportowych  181.430 

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty 

podatkowej  

8.000 

podatek od czynności cywilnoprawnych           43.000 

wpływy z opłaty skarbowej                                18.000 

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i pozostałe 9.524 

podatek od spadków i darowizn  6.200 

 

Czyli razem to daje:  3.272.449 zł. 
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TO CO OTRZYMUJEMY ! 

DOTACJA 

Planowana kwota dotacji  3.340.100 

SUBWENCJE 

Planowana kwota  8.723.440 

w tym:   

część oświatowa  5.637.851 

część wyrównawcza                       2.934.957 

część równoważąca                        150.632 

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ 

Planowana kwota  5.435.392 

Czyli razem to daje  20.771.381 

Do tego zamierzamy pożyczyć  1.872.295 

RAZEM:  22.643.676 

Tak wyglądają nasze zaplanowane dochody i przychody. Ta kwota ma 
wystarczyć na cały rok 2005 
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NA CO JE WYDAJEMY  

WYDATKI BUDŻETU GMINY  

NA 2005 ROK. 

 

 

W celu realizacji zadań 

nałożonych na gminę powołane są 

jednostki organizacyjne, które 

wykonują te zadania. 

 

 

W naszej gminie są to:       

1. Urząd Gminy 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 

3. Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK ) 

5. Zespół Obsługi Szkół (ZOS) 

6. Zespoły Placówek Oświatowych (ZPO) 

7. Szkoły Podstawowe (SP) 

8. PRZEDSZKOLE 

9. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej (SZOZ) 

Są to jednostki tworzone i nadzorowane przez Gminę. 

  

 



 10 

NA  JAKIE CELE JEDNOSTKI WYDAJĄ 

PIENIĄDZE? 

 

1. Urząd Gminy 8.855.942 46,69% 

w tym na wydatki inwestycyjne                       5.919.049  

    - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków   

    - przebudowa dróg gminnych   

    - budowa chodników   

    - adaptacja poddasza budynku UG   

    - opracowanie projektów na budowę kanalizacji   

    - opracowanie dokumentów na modernizację Szkoły  

      Podstawowej i Gimnazjum w Strawczynie 

  

    - opracowanie dokumentacji rozbudowy Ośrodka Zdrowia  

       w Strawczynie  

  

    - budowa oświetlenia ulicznego   

    - budowa świetlicy w Chełmcach   

    - zakup komputerów   

Wydatki bieżące 2.936.893  

   - Opracowanie zmian w planie zagospodarowania  

     przestrzennego 

  

   - Administracja publiczna   

   - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   

   - Obsługa długu publicznego   

   - Ochrona zdrowia   

   - Edukacyjna opieka wychowawcza   

   - Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń   

   - Kultura fizyczna i sport   

 2. Oświata i wychowanie  6.381.839                  - 33,65% 

    - szkoły podstawowe   

    - gimnazja   
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    - przedszkola   

    - zespół obsługi szkół   

    - dowożenie uczniów do szkół   

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 - 2.830.057              - 14,92% 

    - świadczenia społeczne   

    - ubezpieczenia i składki zdrowotne   

    - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   

    - dożywianie dzieci   

    - dodatki mieszkaniowe   

4. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek, 

zakładów budżetowych i innych podmiotów 

  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie    419.150 2,2% 

Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie              289.000 1,52% 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie         53.500 0,28% 

Starostwo Powiatowe w Kielcach                          125.700 0,66% 

Muzeum im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku                6.000 0,04% 

Urząd Miasta Kielce                                                   4.560                    0,03% 

RAZEM WYDATKI                 18.965.748  
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NA ZAKOŃCZENIE ŁYK STATYSTYKI 

W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 

W LATACH 2002-2005 

 

Plan dochodów 

ROK  Dochody  Liczba  Przychody 
              w zł.  mieszk.       w przel. na 1-go mieszk. 
2002               12.881.466                9759                      1.320 
2003               15.979.660                9745                      1.640 
2004               14.789.640                9779                      1.512 
2005               20.771.381                9810                      2.117 
 

Plan wydatków 

      wydatki     wydatki 
         w zł.     w przel. na 1-go mieszk. 
2002           13.127.006                          1.345                     
2003              16.529.428                          1.696 
2004               16.944.691                          1.733 
2005                  18.965.748                          1.933 
 

Plan wydatków inwestycyjnych 

    wydatki   wydatki 
           inwest. w zł.            w przel. na 1-go mieszk. 
2002                          3.615.940                            371 
2003                          6.196.099                            636 
2004                          5.256.232                            538 
2005                          6.058.740                            618 
 
 

TAK W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE  

MOŻNA PRZEDSTAWIĆ BUDŻET  

GMINY STRAWCZYN W LATACH 2002 – 2005 R.  
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Szanowni Mieszkańcy! 

 

 

 Książeczka „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” przekazana zostaje 

Państwu w celu przybliżenia w minimalnym stopniu wiedzę na temat budżetu 

gminy Strawczyn w 2005 roku. 

 

 Wyrażamy przekonanie, że Urząd Gminy realizując Program Akcji Społecznej 

„Przejrzysta Polska” przekaże Państwu tą drogą corocznie wiedzę na temat 

budżetu i pomożemy Państwu znaleźć odpowiedź na pytanie: 

  „ Skąd gmina ma pieniądze  

   i na co je wydaje” 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy   Wójt Gminy Strawczyn 

       Wiesław Piotrowski         Tadeusz Tkaczyk   

 

 


