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. . .  NA CO JE WYDAJEMY? 
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Strawczyn, luty 2008. 
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Szanowni Mieszkańcy gminy Strawczyn 
 

 

KaŜdy mieszkaniec gminy Strawczyn ma  p r a w o  znać budŜet gminy. 

 

 KsiąŜeczką, którą macie Państwo w swoich rękach chcemy przedstawić 

i przybliŜyć gospodarkę finansową naszej gminy. 

 Celem tej informacji jest nie tyle szczegółowe analizowanie 

wszystkich kwot w budŜecie, co raczej przybliŜenie Państwu pewnych 

zjawisk i wielkości związanych z wykonaniem budŜetu.   

 JeŜeli Państwo czują potrzebę uzyskania bardziej szczegółowych 

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

Skarbnik Gminy i oczywiście Wójt Gminy. 

 Nie zaniechana zostanie dotychczasowa forma przekazywania 

informacji o budŜecie gminy. 

 Corocznie Wójt Gminy na zebraniach ogólnowiejskich przekazywał i 

nadal będzie przekazywał mieszkańcom informacje o budŜecie gminy i jego 

wykonaniu. 
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PROCEDURA UCHWALANIA 

BUDśETU GMINY 
 

Rada Gminy określa tryb pracy nad projektem budŜetu gminy. 

Przygotowanie projektu budŜetu jest ustawowym obowiązkiem Wójta. 
 

Zadania Wójta 

do 

15 
października 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/297/06 Rady Gminy w Strawczynie z 
dnia 24 października w sprawie określenia procedury uchwalania 
budŜetu gminy Strawczyn oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu w terminie do 
15 października przyjmuje od kierowników jednostek 
organizacyjnych, radnych i sołtysów wnioski na rok przyszły do 
projektu budŜetu. Wnioski powinny określać zadania rzeczowe oraz 
kwotę potrzebną na ich realizację  

  

do 

15 
listopada 

Przygotowuje projekt budŜetu gminy wraz z projektem uchwały 
budŜetowej do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach do dnia 15 listopada  
• opracowuje objaśnienia do projektu budŜetu, które zawierają: 

a) załoŜenia  
b) źródła dochodu  
c) uzasadnienie przeznaczenia wydatków (bieŜących i 

majątkowych)  
• załącza informację o stanie mienia komunalnego  
• opracowuje załoŜenia polityki społeczno-gospodarczej 

uwzględniając moŜliwość realizacji wnioskowych zadań  
  

do czasu 
uchwalenia 
budŜetu 

• rozpatruje przekazane opinie przez Komisje Rady Gminy  
• przedstawia opinię RIO o projekcie budŜetu  

  

do 

31 
października 

Zadania Skarbnika 
Opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do 
projektu budŜetu i przekazuje Wójtowi Gminy do dnia 31 
października  

  

Zadania Rady Gminy 

• Komisje Rady Gminy opiniują projekt budŜetu  

• Komisja BudŜetu i Inwestycji analizuje projekt i przedstawia ostateczną 

opinię o projekcie przedstawiając Wójtowi  

• Uchwala budŜet gminy na rok następny do 31 grudnia nie później jednak 

niŜ do 31 marca następnego roku  
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CO TO JEST BUDśET? 

i 

JAK PRZEDSTAWIA SIĘ BUDśET  

GMINY STRAWCZYN? 
 

BudŜet – plan finansowy, na podstawie którego gmina prowadzi gospodarkę 

         finansową, uchwalony corocznie przez Radę Gminy. 
 

W budŜecie spotykacie Państwo pojęcia tj. 

� dochody – wydatki 

� przychody – rozchody 

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

publicznych. 

W gminie Strawczyn wygląda, to tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

DOCHODY 
to pieniądze  jakie planuje 

pozyskać gmina 
2006 (Wykonanie) 19.810.786 zł 
2007 (Wykonanie) 20.618.884 zł 
2008 (Plan)           21.735.185 zł 

PRZYCHODY 
to wszystkie zaciągane  
poŜyczki i kredyty 

2006 (Wykonanie)    953.658 zł 
2007 (Wykonanie)    747.476 zł 
2008 (Plan)                       0 zł 
 

ROZCHODY 
to spłaty zobowiązań 
poŜyczek i kredytów 

2006 (Wykonanie) 1.376.900 zł 
2007 (Wykonanie)    698.900 zł 
2008 (Plan)           1.257.960 zł 

WYDATKI 
to pieniądze  przeznaczone na 
utrzymanie infrastruktury, 
obiektów w gminie oraz na 

inwestycje 
2006 (Wykonanie) 19.292.543 zł 
2007 (Wykonanie) 20.378.395 zł 
2008 (Plan)           20.477.225 zł 



 5 

 

 

 

 

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 róŜnych ustaw i wolno nam je wydawać na 

co chcemy, ale w granicach prawa i na cele, które naleŜą do zadań gminy 

✔ subwencje – to pula pieniędzy  naleŜnej gminie z budŜetu państwa wg określonego 

kryterium z budŜetu państwa i wydajemy je zgodnie z potrzebami 

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

 

SKĄD MAMY PIENIĄDZE? 

CZYLI DOCHODY GMINY  
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! 

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

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

Ministerstwo Finansów. Do nich naleŜą 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 moŜliwość pozyskiwania 

środków  ze źródeł zagranicznych. 

Fundusze Unijne są wykorzystywane na ściśle określony cel i 

podlegają bardzo szczegółowemu rozliczeniu. 

 

Co uzyskaliśmy w 2007r. i co planujemy uzyskać z Unii Europejskiej w 2008r.? 

 2006 2007 2008 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Przebudowa dróg gminnych 

Program SOCRATES, Szkoły Jagiellońskie, 

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów 

Rozbudowa szkoły w Oblęgorku 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strawczynku 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblęgorze 

1.117.616 

789.002 

 

13.066 

- 

346.514 

- 

- 

- 

 

82.020 

748.596 

- 

- 

- 

- 

 

91.591 

566.967 

- 

367.183 

 

Z Unii Europejskiej 

 

  

 

 

W 2006 roku otrzymaliśmy 2.266.198 zł 
W 2007 roku otrzymaliśmy 830.616 zł 

W 2008 roku planujemy otrzymać 1.025.741 zł 
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CO SAMI GROMADZIMY CZYLI WYSOKOŚĆ DOCHODÓW WŁASNYCH 

 

 Wykonanie 

2006 

Wykonanie 

2007 

Plan  

2008 

Wpływy z róŜnych opłat (w złotych polskich) w tym:   332.623 504.938 416.612 

Wpływy z mienia komunalnego  96.953 265.148 259.298 

Wpływy z opłat administracyjnych  7.365 - - 

Wpływy z opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaŜ alkoholu  113.272 122.935 115.000 

Wpłaty na budowę kanalizacji i podłączenie do sieci 

wodociągowej  

34.545 59.341 35.000 

Pozostałe opłaty i środki z innych źródeł  80.488 57.514 32.314 

Dochody podstawowe w tym:  2.988.561 3.936.385 4.672.399 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych  

2.724 6.410 5.000 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych  

1.485.436 2.232.978 2.879.207 

Podatek rolny  165.346 178.884 240.807 

Podatek leśny  37.112 39.881 43.900 

Podatek od nieruchomości  986.366 1.093.219 1.173.529 

Podatek od środków transportowych  176.037 204.929 195.256 

Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie 

karty podatkowej  

1.973 2.684 1.200 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  75.221 93.800 90.000 

Wpływy z opłaty skarbowej  16.580 34.654 35.000 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i pozostałe  18.074 34.174 0 

Podatek od spadków i darowizn  22.373 11.044 6.000 

Wpływy z opłaty targowej - 961 200 

Wpływy z opłaty produktowej 1.319 2.767 2.300 

Czyli razem to daje: 3.321.184 4.441.323 5.114.011 
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TO CO OTRZYMUJEMY!!! 

 

 Wykonanie 

2006 

Wykonanie 

2007 

Plan 

2008 

Dotacje na zadania zlecone i własne 5.030.512 5.312.520 4.635.565 

Subwencje: 9.193.353 10.034.461 10.959.868 

w tym:    

Część oświatowa 5.882.406 6.605.828 6.674.797 

Część wyrównawcza 2.919.816 3.210.220 3.952.201 

Część równowaŜąca 267.179 208.022 332.870 

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 123.952 10.931 - 

Środki Unii Europejskiej 2.266.198 830.616 1.025.741 

Czyli razem to daje 19.810.789 20.618.884 21.735.185 

PoŜyczki i kredyty 953.659 747.476 - 

RAZEM: 20.764.445 21.366.360 21.735.185 

 

Tak wyglądają nasze dochody i przychody 
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NA CO JE WYDAJEMY  

WYDATKI BUDśETU GMINY  

 

 

 

W celu realizacji zadań 

nałoŜonych 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. Zespoły Placówek Oświatowych (ZPO) 

6. Szkoły Podstawowe (SP) 

7. Przedszkole 

8. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej (SZOZ) 

Są to jednostki tworzone i nadzorowane przez Gminę. 
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NA  JAKIE CELE JEDNOSTKI WYDAJĄ PIENIĄDZE? 
 

 
Wykonanie 

2006 
% 

Wykonanie 
2007 

% 
Plan 
2008 

% 

Urząd Gminy w tym: 7.054.810 
 
36,57 7.393.464 36,28 7.216.268 35,24 

wydatki majątkowe (inwestycyjne) 
Wydatki majątkowe obejmują zakupy środków trwałych, 
budowę nowych i rozbudowę juŜ istniejących obiektów, 
budowę i modernizację dróg f chodników  

4.362.920  4.282.418  3.865.830  

wydatki bieŜące  
To koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, odpisów na 
Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup 
towarów i usług niezbędnych do bieŜącej działalności, w tym 
takŜe koszty remontów, opłaty, składki i inne naleŜności.  

• Pieniądze przeznaczone są na:  
• Administrację publiczną  
• BieŜące utrzymanie dróg  
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
• Obsługę długu publicznego  
• Ochronę zdrowia 
• Edukacyjną opiekę wychowawczą 
• Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń 
• Kulturę fizyczną i sport 
 

2.691.890  3.111.046  3.350.438  

Oświata i wychowanie 7.016.469 36,37 7.451.600 36,57 7.505.295 36,65 

• Szkoły Podstawowe 
• Gimnazja 
• Przedszkole 
• Zespół Obsługi Szkół 
• DowoŜenie uczniów do szkół 
• Pomoc dla uczniów (stypendia)  

Pieniądze przeznaczone są na: wynagrodzenia dla nauczycieli, 
administracji i obsługi, zakup materiałów, wyposaŜenia i 
pomocy naukowych, dokształcanie nauczycieli, indywidualne 
nauczanie dzieci, wydatki związane z utrzymaniem obiektów 
oświatowych 
 

      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4.422.664 22,92 4.671.971 22,93 4.652.812 22,72 

Pieniądze przeznaczone są na:  
• Świadczenia społeczne (zasiłki)  
• Ubezpieczenia l składki zdrowotne  
• BieŜące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  
• DoŜywianie dzieci  
• Dodatki mieszkaniowe  

      

Dotacje udzielane z budŜetu gminy dla Jednostek, 
zakładów budŜetowych i innych podmiotów, w tym:  

798.600 
 

4,14 
 

861.360 
 

4,22 
 

1.102.850 
 

5,39 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie  
Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie  
Muzeum Tm. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku  
Urząd Miasta Kielce  
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie  
 

425.740 
271.100 
52.000 
7.200 
4.560 
38.000 

 

 500.000 
270.800 
51.000 
5.000 
4.560 
30.000 

 

 582.290 
400.000 
60.000 
6.000 
4.560 
50.000 

 

 

RAZEM WYDATKI:  19.292.543 100 20.378.395 100 20.477.225 100 
 

Wydatki inwestycyjne w 2006 roku stanowią 22,61%, a w 2007 roku 21,01% wydatków ogółem. 

Planowane wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią 18,88 % wydatków ogółem 
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NA ZAKOŃCZENIE ŁYK STATYSTYKI 

W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 

W LATACH 2006-2008 

 

Dochody 

 

Rok Dochody w zł Liczba mieszk. 

Przychody w 

przeliczeniu na 1 

mieszkańca w zł 

2006 19.810.786 9.884 2.004 
Wykonanie 

2007 20.618.884 9.958 2.071 

Plan 2008 21.735.185 10.027 2.168 

 

Wydatki 

 

Rok Dochody w zł Liczba mieszk. 

Wydatki w 

przeliczeniu na 1 

mieszkańca w zł 

2006 19.292.543 9.884 1.952 
Wykonanie 

2007 20.378.395 9.958 2.046 

Plan 2008 20.477.225 10.027 2.042 

 

Plan wydatków inwestycyjnych 

 

Rok Dochody w zł Liczba mieszk. 

Wydatki inwest. 

w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca 

w zł 

2006 4.362.920 9884 441 
Wykonanie 

2007 4.282.418 9.958 430 

Plan 2008 3.865.830 10.027 386 

 

 

TAK W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE  

MOśNA PRZEDSTAWIĆ BUDśET  

GMINY STRAWCZYN W LATACH 2006 – 2008 R.  
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Szanowni Mieszkańcy! 

 

 

KsiąŜeczka „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” 

przekazana zostaje Państwu w celu przybliŜenia w minimalnym stopniu 

wiedzę na temat budŜetu gminy Strawczyn w 2007 i 2008 roku. 

 

WyraŜamy przekonanie, Ŝe Urząd Gminy realizując Program Akcji 

Społecznej „Przejrzysta Polska” przekaŜe Państwu tą drogą corocznie 

wiedzę na temat budŜetu i pomoŜemy Państwu znaleźć odpowiedź na 

pytanie: 

  „ Skąd gmina ma pieniądze  

   i na co je wydaje” 

 

 

 

 

Wójt Gminy Strawczyn 

 

Tadeusz Tkaczyk 

 


