
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ
 NA ROK 2010

Wypełniając  zadania  określone  w  ustawie  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  roku 2002 nr  142,  poz.  1591 ze  zmianami)  Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Wleń  przygotował  projekt  budżetu  gminy  na  rok  2010  uwzględniając 
wymogi ustawowe oraz ustalenia Rady Miasta i Gminy Wleń zawarte w Uchwale nr 48/XI/03 
z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

Budżet gminy na 2010 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym 
tj;
- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

W  przedstawionym projekcie  budżetu na 2010 r.  planuje się  dochody ogółem  w 
wysokości 10.250.000 zł.
Dochody budżetu na 2010 r. zostały zaplanowane w oparciu o:
- szacunkowe wykonanie dochodów w 2009 roku,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów Gminy z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla Miasta 
i Gminy Wleń na 2010 r.,
-  informację  Wydziału  Finansów  i  Budżetu  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  o 
dotacjach celowych przyznanych Miastu i Gminie Wleń na 2010 r. 

Dochody  z  podatków i  opłat  lokalnych w  kwocie  1.984.800  zł  zaplanowano  na 
poziomie   przewidywanego  wykonania  w  roku   2009  r.  Przy  planowaniu  dochodów 
uwzględniono informacje zawarte w  komunikacie   Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009 r. 
ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 47 poz. 702 w sprawie  wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. oraz  komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 
2009 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 r. 

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) od  podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi  36,94 % na rok 
2010 r. Przyjęta planowana kwota  w wysokości 1.113.283,00 zł  jest kwotą  szacunkową 
określoną  przez  Ministra  Finansów i  może  ulec  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu,  ponieważ 
dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 
stosunku do roku ubiegłego udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych są 
mniejsze o 200.659,00 zł. 

Pozostałe dochody własne  wyszacowano na kwotę  260.996 zł. Dochody te dotyczą 
dochodów z mienia komunalnego w tym z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 
dochodów  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych,  odsetek  oraz  dochodów  z 
pozostałych  wpływów takich  jak  koszty   egzekucyjne,  odsetki  od  nieterminowych  wpłat, 
odsetki bankowe od środków  zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych. 

- 1 -



Wysokość  dotacji  celowych otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.540.546 zł. oraz wysokość 
dotacji  celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin w kwocie 367.800 zł. określił Wojewoda Dolnośląski w piśmie FB.I.KS.3010-20/09 z 
dnia 22 października 2009 r. 

W  wyżej  wymienionym  piśmie   zostały  określone  również   dochody  związane  z 
realizacją  zadań z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  ustawami 
ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 .  Miasto i Gmina Wleń realizuje dochody 
na  rzecz  Urzędu  Wojewódzkiego  z  tytułu  wydawania  dowodów osobistych  oraz  zaliczek 
alimentacyjnych. Planowana kwota na rok 2010 to 11.000 zł.  

Roczna planowana  kwota subwencji ogólnej  na rok 2009 wynosi  3.460.029,00 zł 
zgodnie  z  pismem Ministra  Finansów z  dnia   8.10.2009 r.  nr  ST 3/4820/19/2009  r.  i  w 
podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
1. część wyrównawcza  780.486,00  zł. 
   z tego:
   -  kwota podstawowa : 249.375,00 zł.
   - kwota  uzupełniająca : 531.111,00 zł.
2. część równoważąca : 58.178,00 zł.
3. część oświatowa 2.621.365 zł. 

Kwotę  podstawową  dotacji  otrzymała  gmina,  ponieważ   dochód  podatkowy na  1 
mieszkańca jest  niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z 
uwagi  na  wzrost   dochodów  podatkowych   gminy   w  roku  2008   kwota  podstawowa 
subwencji w porównaniu z rokiem poprzednim jest mniejsza o 1.073.481 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymała gmina,  ponieważ gęstość zaludnienia jest niższa od 
średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy gminy jest nie niższy niż 150% 
średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (średnia gęstość zaludnienia na 1m.2. 
w kraju 122, natomiast gęstość zaludnienia w gminie na 1m.2 wynosi 53).
Gmina otrzymała   subwencję równoważącą  w kwocie 58.178,00 zł ponieważ wydatki  na 
dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 
mieszkańca  gminy,  były  wyższe  od  90%  średnich  wydatków  na  dodatki  mieszkaniowe 
wszystkich  gmin  wiejskich  i  miejsko-wiejskich  wykonanych  w roku poprzedzającym  rok 
bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. 

Subwencja oświatowa dla  gminy określona została  w wysokości  2.621.365 zł.   W 
planowanej kwocie subwencji  uwzględniono wzrost wydatków bieżących szkół i placówek 
oświatowych  w  tym  z  tytułu  skutków  podwyżki  wynagrodzeń   z  roku  bieżącego 
przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną  podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 
września 2010 r.,  a także ze skutkiem zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.
Kwota subwencji  oświatowej  nie  jest  ostateczna,  zostanie  skorygowana po uwzględnieniu 
sprawozdania GUS na rok szkolny  2009/20010. 
W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest niższa o 29.851 zł. 

Dochody majątkowe na 2009 rok zaplanowano w wysokości  1.025.346 zł.  zł
w tym:
- sprzedaż składników majątkowych  370.000  zł,
- dochody pozyskane z innych źródeł 504.286 zł.
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Wielkość  wyszacowanych  dochodów budżetowych  według  źródeł  ich  przychodu  ilustruje 
poniższe zestawienie:

Lp. Źródła dochodów
Plan 

na 2010 rok
w złotych

Struktura
%

I. Dochody bieżące:
1. dochody z podatku i opłat lokalnych,
2. udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód 

budżetu państwa,
3. pozostałe wpływy własne,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację  zadań  zleconych  gminie  z  zakresu 
administracji rządowej,

5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin,

6. subwencja ogólna z budżetu państwa,
7. środki pozyskane z innych źródeł

1.984.800,00

1.143.283,00
260.996,00

1.540.546,00

367.800,00
3.460.029,00

467.200,00

19,36

11,15
2,55

15,03

3,59
33,76
4,56

II. Dochody majątkowe 1.025.346,00 10,00
III. Dochody ogółem: 10.250.000,00 100

Z  przedstawionego  zestawienia  wynika,  że  największy  udział  w  dochodach  zostanie 
osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 33,76 % ogólnych 
dochodów.  Stosunkowo  wysoki  jest  udział    dochodów  majątkowych  10%,  w  roku 
poprzednim  zaledwie 3,06 % ogólnych dochodów.

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  planowane  dochody  na  2010  rok  w  stosunku  do 
przewidywanego wykonania w 2009 roku maleją o 21,69 %.

II. WYDATKI

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym projekcie została skalkulowana w 
oparciu  o  przewidywaną  wielkość  wydatków  budżetowych  z  przeznaczeniem  na  bieżące 
funkcjonowanie  jednostek  budżetowych,  zakładu  budżetowego  i  instytucji  kultury, 
podległych Radzie Miasta i Gminy oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych. 
Pod  uwagę  brane  było  przewidywane  wykonanie  planowanych  wydatków  na  2009  rok, 
prognozowany  średnioroczny wskaźnik cen towarów i  usług konsumpcyjnych  oraz nowe 
zadania  przyjęte do realizacji.

Przy opracowaniu projektu  wydatków budżetu na 2010 r. wykorzystano:
1. Wieloletni Plan inwestycyjny Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013,
2. Wnioski jednostek organizacyjnych,
3.  Plany inwestycyjne  i  remontowe  przygotowane  przez podległe  jednostki,  pracowników 
merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy,
4. Wnioski Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Planowane wydatki w roku 2010 wyniosą 15.250.000 zł  
w podziale na: 
- wydatki bieżące: 9.130.000 zł,
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- wydatki inwestycyjne: 6.120.000 zł.
W  ogólnej  kwocie  budżetu  na  2010  rok  wydatki  bieżące  stanowią  59,87  %  ogólnych 
wydatków gminy, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią  40,13 % ogólnych wydatków 
gminy.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu na 2009 rok w kwocie 8.785.400 zł. przypada 
na:
- wynagrodzenia i pochodne:  4.285.377 zł co stanowi 46,94 % wydatków bieżących oraz 
28,10 % całego budżetu. 
- dotacje :  642.200 zł.  
- wydatki na obsługę długu: 10.000,00 zł. 

W załączniku  nr  2  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2010 rok  zaprezentowano 
wydatki  według  działów  klasyfikacji  budżetowej  z  wyodrębnieniem  wydatków  na 
wynagrodzenia bieżące  w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje oraz wydatki 
inwestycyjne.
W roku 2010 planowany jest kredyt w wysokości 5.000.000 zł. na wydatki inwestycyjne, w 
tym na kanalizację w miejscowości Pilchowice.  

 Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawia się następująco:

Lp. Dział
Plan 

na 2010 rok
w złotych

Struktura
%

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.804.000 24,94

2. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 29.000 0,19

3. 600 - Transport i łączność 231.000 1,51

4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 565.000 3,70

5. 750 – Administracja publiczna 1.466.377 9,62

6. 751  –  Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej 769 0,01

7. 754  –  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 177.000 1,16

8. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych  i  od  innych  jednostek  oraz 
wydatki związane z ich poborem 32.000 0,20

9. Obsługa długu publicznego 10.000 0,07

10
.

758- Różne rozliczenia 300.000 1,97

11
.

801 – Oświata i wychowanie 3.695.200 24,23

12
.

851 – Ochrona zdrowia 46.454 0,30
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13
.

852 – Pomoc społeczna 2.214.200 14,52

14
.

853 – Pozostałe  zadania  w zakresie  polityki 
społecznej 4.000 0,03

15
.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 112.800 0,74

16
.

900 – Gospodarka komunalna 390.200 2,56

17
.

921  –  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa 
narodowego 2.071.000 13,59

18
.

Kultura fizyczna i sport 101.000 0,67

19
.

Wydatki ogółem 15.250.000 100

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na rolnictwo i 
łowiectwo 24,94%,  oświatę  24,97  % (Dział 801 i 854), a następnie na pomoc społeczną  - 
14,52  %.

Według  zapotrzebowania  placówek  oświatowych  (Działy  801  i  854)  na  2010  rok 
skalkulowano  na  kwotę  4.082.555  zł.  Natomiast  w  projekcie  budżetu  zapisano  kwotę 
3.808.000 zł  uwzględniając możliwości finansowe gminy. 
Źródła finansowania zadań oświatowych to : subwencja oświatowa 2.621.365 zł. i dochody 
własne  1.186.635 zł. 

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną wyniosą  2.214.200
Źródłem finansowania pomocy społecznej jest:
1. Dotacja celowa na zadania zlecone: 1.489.400 zł
2. Dotacja celowa na zadania własne 367.800 zł
3. Środki własne gminy: 357.000  zł. 

W roku 2009  został   złożony wniosek na budowę kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości 
Pilchowice, jak również zostaną  złożone wnioski  na dalszą rekonstrukcję ruin zamku we 
Wleniu raz budowę świetlicy wiejskie w Marczowie   W związku z tym  w planie budżetu 
zabezpieczono   środki  własne.   Po  podpisaniu  umów    w ciągu  roku  będą  dokonywane 
zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków. 

W projekcie budżetu na rok 2010  nie zostały  uwzględnione wszystkie wnioski i potrzeby 
jednostek organizacyjnych gminy z uwagi na  możliwości finansowe gminy oraz na fakt, że 
na  etapie  przygotowania  projektu  budżetu   brak  jest  wiążących  decyzji  w  sprawie 
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pozyskiwania  przez  gminę  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  zadań 
inwestycyjnych oraz na finansowanie zadań własnych.
Szczegółowe  informacje   dotyczące  wydatków   gminy  na  rok  2010  zawiera  informacja 
opisowa stanowiąca  załącznik do niniejszych objaśnień. 

III. DEFICYT BUDŻETU

Ustala się deficyt  budżetu w kwocie 5.000.000 zł.  Źródłem pokrycia deficytu budżetowego 
będzie kredyt. 

IV. WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Ponadplanowe dochody,  jakie  uda  się  pozyskać  w 2010 r.  należy  przeznaczyć  na 
realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie 
budżetu w momencie jego konstruowania.

2. Starać się o pozyskanie dotacji celowych lub środków z innych źródeł, które byłyby 
przeznaczone na realizację  nowych zadań należących do zakresu działania  i  zadań 
gminy  określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi ustawami.

3. Zobowiązać  wszystkie  jednostki,  podporządkowane  Radzie  Miasta  i  Gminy   do 
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
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