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Wstęp
➢Niniejsza

prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz
wszystkim zainteresowanym, budżetu gminy Ornontowice na
2017 rok.
rok Przedstawione w niej zostały planowane wpływy do
budżetu oraz jego wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku
przez Radę Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie,
które każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

➢Budżet

gminy,
gminy mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest
dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo
zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas
zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane
pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica
między budżetem domowym, a gminnym polega jednak na tym, że
własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast
gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa
ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina
czerpie dochód, są określone ustawowo.
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Budżet gminy – co to jest?
Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz
deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry. Budżet gminny jest
najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu pod względem
finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów.
Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i
rozchodów. Budżet jest planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie
zawsze można zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w
postaci nadwyżki lub deficytu budżetowego.
Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.
Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.
Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz
wyemitowane obligacje komunalne.
Rozchody - pieniądze spłacane w postaci
wyemitowanych obligacji komunalnych.
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Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami
(wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).
Deficyt budżetowy - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy
więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).
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Budżet gminy – co to jest?
Planowane dochody i wydatki gminy Ornontowice w 2017 roku
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Dochody gminy w 2017 roku
Planowane dochody na rok 2017 uchwalono w kwocie 27 437 412,50 zł

Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z trzech źródeł:
1. Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład wchodzą:

Podatki, zaplanowano na kwotę 10 071 249,02 zł. - należą do nich pobierane na podstawie
ustaw podatki samorządowe (np. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób
prawnych (tzw. CIT);

Opłaty, zaplanowano na kwotę 4 549 233,63 zł. – to formy zapłaty za określone świadczenia,
usługi lub czynności urzędowe dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są
one związane z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty
lokalne, skarbowe i inne. Największą część tych opłat stanowią wypływy z opłat za dostarczanie wody
mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Dochody z mienia komunalnego, zaplanowano na kwotę 535 198,20 zł. - to pieniądze, jakie
uzyskuje gmina dzierżawiąc lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale; oraz ze sprzedaży
majątku gminy.
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Dochody gminy w 2017 roku
Opłata eksploatacyjna, zaplanowana na kwotę 1 778 000,00 zł. - to pieniądze wpłacane przez
przedsiębiorstwa wydobywające surowce naturalne; w naszym wypadku są to: JSW SA KWK
„Budryk” i Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”. Wysokość opłaty
eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia.

2. Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwa.
Plan dochodów na 2017 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej w wysokości
5 585 832,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku z
utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego do
utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, zaplanowano na kwotę 3 816 055,00 zł. - wpływają
do budżetu gminy za pośrednictwem innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np.
Urząd Wojewódzki albo instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a
subwencją polega na tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np.
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie
wykorzysta jej na zadanie w całości, zwraca resztę.
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Dochody gminy w 2017 roku
Dochody w wysokości 5 964,65 zł z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w
Gminie Ornontowice przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

Dochody w wysokości 107 923,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii oraz działalności Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej.

Dochody w wysokości 834 909,00 zł uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadzonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw.
opłata śmieciową są w całości przeznaczane na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Dochody w wysokości 40 000,00 zł pochodzące z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.
402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w całości przeznaczone są na działania
proekologiczne min. na dofinansowanie do pieców ekologicznych oraz usuwania szkodliwego
azbestu.
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Dochody gminy w 2017 roku
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Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?
Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki
organizacyjne gminy:

Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących
z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na
siebie prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Zespół SzkolnoPrzedszkolny, Gimnazjum, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna, Zakład
Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych, Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na
realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio
zasilają ich budżet i są przeznaczone na ich cele statutowe. W naszej gminie instytucjami kultury są
Centrum Kultury i Promocji ARTeria oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
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Planowane wydatki w 2017 roku
Planowane wydatki na rok 2017 uchwalono w kwocie 29 311 503,94 zł.
Wydatki można sklasyfikować dzieląc je na tzw. wydatki bieżące i majątkowe.
Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy; zaliczamy tu
wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami (wydatkami majątkowymi).

Plan na 2017 rok – 25 511 327,74 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje, które
powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Plan na 2017 rok – 3 800 176,20 zł
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Planowane wydatki w 2017 roku
Wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach budżetowych:
●

Urząd Gminy Ornontowice - 5 651 587,12 zł.

●

Gimnazjum – 2 085 327,74 zł.

●

Zespół Szkolno–Przedszkolny - 4 654 177,77 zł.

●

Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych – 818 665,00 zł.

●

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna – 96 900,00 zł.

●

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 211 409,00 zł.

●

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy – 2 867 656,00 zł.

●

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – 4 383 780,51 zł.

●

Gminna Biblioteka Publiczna – 177 724,60 zł.

●

Centrum Kultury i Promocji ARTeria – 564 100,00 zł.
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Wydatki bieżące w poszczególnych
jednostkach budżetowych
Urząd Gminy Ornontowice
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Planowane wydatki w 2017 roku
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku:

●

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – 155 400,00 zł.

●

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Dworcowa) – 595 016,70 zł.

●

PBW Oczyszczalni Ścieków Ornontowice – Północ – 16 000,00 zł.

●

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej – 300 000,00 zł.

●

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa – 120 000,00 zł

●

Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z
Czerwionką-Leszczyny – etep I i etap II – 397 305,00 zł.

●

Budowa drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Grabową – 1 076 000,00 zł

●

Zakup mienia – 92 810,43 zł.

●

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – 194 425,55 zł.

●

Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem – 130 146,07 zł

●

Zagospodarowanie terenu z bulodromem i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie Parku
Gminnego – 210 000,00 zł
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Planowane wydatki w kolejnych latach
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji
w latach 2018-2021:

●

●

●

●

●

Budowa ul. Solarnia – 400 000,00 zł (2018 rok);
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa
etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195;
ul. Kolejowa - odcinek zasilajacy działki budowlane w rejonie komory
wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz
z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) 500 000,00 zł (2018 rok), 500 000,00 zł (2019 rok), 500 000,00 zł
(2020 rok);
PBW budowy budynku ARTerii - 80 000,00 zł (2018 rok), 100 000,00 zł
(2019 rok), 100 000,00 zł (2020 rok);
Wymiana
oświetlenia
ulicznego
605 574,45 zł (2018 rok);

na

terenie

Gminy

Ornontowice

-

PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ – 578 407,17 zł
(2018 rok), 1 446 189,34 zł (2019 rok), 1 506 625,00 zł (2020 rok),
600 000,00 zł (2021 rok).
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Kto uczestniczy w tworzeniu budżetu
W przygotowywaniu budżetu uczestniczą wszystkie wydziały urzędu i
jednostki organizacyjne gminy. Wydziały i jednostki organizacyjne opracowują
plany finansowe uwzględniając zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że
wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji.

Wydziały i jednostki organizacyjne do 30 września każdego roku składają
wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu
na ten, czyli 2017 rok, można było składać do 30 września 2016 r. Wójt, po
akceptacji przedstawionych materiałów, przekazuje je Skarbnikowi Gminy,
która opracowuje zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną
wersję projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafia do Rady
Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i
poprawek, zostaje zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej.
Budżet Gminy Ornontowice został uchwalony podczas sesji Rady Gminy w dniu
14 grudnia 2016 r.
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Chcesz wiedzieć więcej?
Uchwała budżetowa na rok 2017 wraz
z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.ornontowice.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP)
w zakładce Finanse Gminy/Budżet Gminy/plany finansowe/rok 2017:

http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/14557415

Urząd Gminy Ornontowice,
ul. Zwycięstwa 26A
43 - 178 Ornontowice, tel. 32 23 55 320-322
fax. 32 33 06 214
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