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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Dochody Gminy Zdzieszowice: 26.847.585
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

           Największą  ilość  pieniędzy  –  10.160.682 zł 
(37,85%)  Gmina  Zdzieszowice  uzyskuje  z  dochodów 
własnych.  Najbardziej  znaczącą  pozycją  dochodów 
własnych jest podatek od nieruchomości (8.262.000 zł)

           Subwencje  (środki  należne  gminie  z  budżetu 
państwa)  wynoszą  w  tym  roku  7.338.110 zł  (27,33%) 
z czego  kwota  7.019.417 zł  to  subwencja  przeznaczona 
na szkolnictwo.

           Dochody  z  udziału  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego  wynoszą  5.961.213 zł  (22,20%), 
są to dochody z podatku CIT1 i PIT2.

           Dotacje (środki otrzymywane na realizacje ściśle 
określonych zadań) stanowią kwotę 2.177.381 zł (8,11%).

           Środki z Funduszy Europejskich wykorzystywane 
są  na  ściśle  określony  cel  i  podlegają  drobiazgowemu 
rozliczeniu.  W  2005  roku  jest  to  kwota  1.210.199 zł 
(4,51%).

Dochód w 2005r. - przeliczeniu na 1 mieszkańca – wynosi 
1570 zł

1 CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
2 PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Wydatki Gminy Zdzieszowice: 27.237.755 zł
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

           Główne  wydatki  gminy  to  wydatki  na  oświatę. 
Wynoszą  one  13.555.569 zł (49,77%).  Pieniądze 
są przeznaczane na:
✔ koszty  funkcjonowania  szkół  podstawowych,  świetlic, 

gimnazjum, przedszkoli;
✔ dowóz dzieci do szkół;
✔ dokształcanie nauczycieli;

           Wydatki  na  administrację  publiczną  wynoszą 
3.640.439 zł (13,37%). Przeznaczone są one na:
✔ koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego (utrzymanie 

budynku, zakup sprzętu i materiałów biurowych, koszty 
utrzymania administracji urzędu obsługującego również 
placówki oświatowe);

✔ zadania rządowe (dowody osobiste, paszporty);
✔ wydatki Rady Miejskiej;
✔ promocja gminy.

           W ramach działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska  z  kwoty  3.552.879 zł (13,04%)  finansowane 
są następujące zadania:
✔ utrzymanie zieleni w mieście i gminie;
✔ oświetlenie ulic, placów i dróg;
✔ utrzymanie parku zabaw i wypoczynku;
✔ remont urządzeń zabawowych;
✔ interwencyjne  wyłapywanie  zwierząt  stanowiących 

zagrożenie.
           Wydatki  na pomoc społeczną wynoszą  2.889.854 zł 
(10,61%). Przeznaczone są na:
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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

✔ zasiłki i pomoc w naturze;
✔ ubezpieczenie zdrowotne na pobierających świadczenia;
✔ wypłaty świadczeń rodzinnych;
✔ usługi opiekuńcze;
✔ dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy;
✔ koszty funkcjonowania MOPS;

           Wydatki  na  kulturę  i  ochronę   dziedzictwa 
narodowego  jak  i  na  kulturę  fizyczną  i  sport  wynoszą 
1.285.500 zł (4,72%). Przeznaczone są na:
✔ dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 

i Rekreacji (920.000 zł);
✔ dotacja  dla  Miejsko  Gminnej  Biblioteki  Publicznej 

(365.500 zł).

           Wydatki  na  ochronę  zdrowia  i  pozostałe  zadania 
z zakresu  polityki  społecznej  łącznie  wynoszą  953.470 zł 
(3,50%).  Kwota  241,970 zł  wydatkowana jest  na realizację 
programu  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  natomiast 
711,500 zł  przeznaczone  są  na  koszty  funkcjonowania 
Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

           Pozostałe  wydatki  stanowią  kwotę  1.360.044 zł 
(4,99%)  i  obejmują  wydatki  na  rolnictwo  i  łowiectwo, 
leśnictwo,  transport  i  łączność,  turystykę,  gospodarkę 
mieszkaniową,  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochronę 
przeciwpożarową oraz różne rozliczenia. 

Wydatki  w  2005r.  -  w  przeliczeniu  na  1  mieszkańca 
wynoszą 1593 zł
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

Część  pieniędzy  z  każdego  działu  to  inwestycje. 
W tym  roku  na  cele  inwestycyjne  przeznaczono 
3.543.999 zł (13,02%)

Tegoroczne zadania inwestycyjne
gminy Zdzieszowice

 budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w Januszkowicach

 budowa  ścieżki  rowerowej  ze  Zdzieszowic 
do Żyrowej;

 zakup wiaty przystankowej w Januszkowicach;
 modernizacja  szkoły  podstawowej  nr 2 

w Zdzieszowicach;
 adaptacja  części  pomieszczeń  żłobka 

na pomieszczenia administracyjne MOPS;
 wykonanie oświetlenia w mieście i gminie;
 przebudowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej 

w mieście;
 budowa  uzupełniającego  ujęcia  wody  „Oleszka  – 

Skała”;
 tworzenie  warunków  rozwoju  przedsiębiorstw 

na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza;
 modernizacja  przestrzeni  publicznej  w  centrum 

wsi Żyrowa;
 wykup gruntów;
 zakup sprzętu komputerowego
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Poziom inwestycji w latach 2003-2005 (w złotych)
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

Dochody i Wydatki Gminy Zdzieszowice
w latach 2003-2005 (w złotych)
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20,824,46220,824,462 22,278,32122,278,321 24,133,00824,133,008
27,237,75527,237,755
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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

W  kwietniu  2005r.  gmina  Zdzieszowice  uzyskała 
dodatkowe środki pieniężne z tytułu udziału w podatku 
dochodowym  od  Zakładów  Koksowniczych 
w Zdzieszowicach w wysokości 20 000 000 zł.

Ze  środków  tych  planuje  się  wykonać  w  2005r. 
zadania na kwotę 8 200 000 zł. Najważniejsze z nich to:
✔ wykonanie  projektu  technicznego  kanalizacji 
sanitarnej  wsi  Jasiona,  Oleszka  i Januszkowice 
[200.000 zł],
✔ budowa dróg  na ulicy Pięknej, A. Bożka, Spokojnej 
i Zamkowej w Januszkowicach [364.000 zł],
✔ wykonanie  parkingu  na  ul.  Korfantego  i  Myśliwca 
w Zdzieszowicach oraz przy ul. Jasiońskiej w Krępnej 
[160 500 zł],
✔ modernizacja  parkingów  przy  ul.Kościuszki, 
Zielonej, przy Przedszkolu Nr 6 oraz na oś. Piastów I 
od ulicy Pokoju [143.000 zł],
✔ wykonanie  oświetlenia  chodnikowego 
energooszczędnego  na  ul.  Kozielskiej,  K.  Miarki, 
Słowackiego, os. Piastów II w Zdzieszowicach oraz na 
ul. Działkowca  w  Januszkowicach  i ul. Jasiońskiej, 
Cegielnianej, Wiejskiej w Krępnej [728.000 zł],
✔ modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki oraz 
boiska  do  piłki  nożnej  w  Praku  Miejskim 
[60.000 zł],
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✔ wykonanie  boiska  wielofunkcyjnego  w  Krępnej 
przy ul. Jasiońskiej [10.000 zł],
✔ modernizacja  chodników  w  mieście  i  w  gminie 
[1.359.600 zł],
✔ modernizacja  budynku  Urzędu  (wymiana  instalacji 
elektrycznej, wykonanie instalacji informatycznej oraz 
klimatyzacji) [170.500 zł],
✔ modernizacja  nawierzchni  dróg  na  ul.  Granicznej, 
Słowackiego,  Odrzańskiej,  Korfantego  i  na  osiedlu 
Piastów II [435.000 zł],
✔ modernizacja  węzła  cieplnego  i  instalacji  c.o. 
w budynku na ul. Filarskiego 19 (PZ) [300.000 zł],
✔ wymiana  pokrycia  dachowego  w  PSP  nr 2 
[200.000 zł],
✔ modernizacja  PSP  nr  1  (remont  piwnic,  wymiana 
instalacji  elektrycznej  w  świetlicy  i  bibliotece) 
[140.000 zł],
✔ modernizacja  obiektu  gimnazjum  (wymiana  okien, 
podłóg,  zabudowa  okien  łączników,  elewacja, 
wykonanie  windy  dla  dzieci  niepełnosprawnych) 
[250.000 zł],
✔ modernizacja  kotłowni  z  paliwa  stałego  na  gazowe 
w Przedszkolu Nr 2 [66.000 zł],

12



Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

✔ budowa obiektu na mieszkania socjalne [419.000 zł],
✔ budowa  boisk  przy  Szkole  Podstawowej nr 1 
[142.000 zł].

Ponadto zaplanowano dotacje dla:

✔Starostwa  Powiatowego  na  zakup  kardiomonitora 
dla Szpitala Powiatowego [20.000 zł],

✔ZGKiM na wymianę sieci wodnej z przyłączami na 
ul. Akacjowej, Leśnej, Fabrycznej w Zdzieszowicach, 
wymianę okien i drzwi w budynku na ul. Filarskiego 
19,  remont  dachu  budynku  Zębiec  A-3,  B-3, 
rozbiórkę  budynku  przepompowni  przy 
ul. Korfantego [757.500 zł],

✔MGOKSiR na remont kina, stadionu miejskiego, hali 
sportowej,  kąpieliska  w Zdzieszowicach,  budowę 
ściany wspinaczkowej oraz remont boiska wiejskiego 
w Krępnej [1.200.000 zł],

Pozostałe  środki  pieniężne  Burmistrz  ulokował 
na korzystnych  warunkach  na  bankowych  lokatach 
terminowych.
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W dużym skrócie staraliśmy się przybliżyć Państwu 
gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet 
Gminy Zdzieszowice na 2005 r.

W niniejszej  broszurze  znajdą Państwo następujące 
pojęcia:

 Wydatki  - to pieniądze, z których gmina się utrzymuje 
oraz  inwestuje.  W  tym  roku  kwota  ta  w  gminie 
Zdzieszowice  wynosi  27.237.755 zł.  Pieniądze  na 
wydatki pochodzą z dochodów i przychodów.

 Dochody  -  to pieniądze,  które  gmina  zamierza 
uzyskać.  W 2005  roku  w  gminie  Zdzieszowice  kwota 
ta wynosi 26.847.585 zł

 Przychody  -  to  przede  wszystkim  nadwyżki 
budżetowe  z lat ubiegłych.  W  2005  roku  to  kwota 
390.170 zł 

 Rozchody  - to  spłaty  zobowiązań.  W  2005  roku 
rozchodów  nie zaplanowano  ,  gdyż  gmina  nie  posiada 
zobowiązań.

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

Budżet  gminy  Zdzieszowice  uchwalili  radni  Rady 
Miejskiej wybrani w wyborach samorządowych jesienią 
2002r.  Obecnie  w  radzie  zasiada  15  radnych.  Budżet 
powinien  być  uchwalony  przed  rozpoczęciem  roku, 
a w szczególnych  przypadkach  do  końca  marca  roku 
budżetowego.  Tworzy  się  go  na  okres  roku 
kalendarzowego.  Budżet  naszej  Gminy na 2005r.  został 
przyjęty  Uchwałą  nr  XXVI/181/04  w  dniu  29  grudnia 
2004r.

Procedura uchwalania budżetu

Proces  uchwalania  budżetu  w  naszej  gminie 
określony został uchwałą nr XVII/130/99 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 16 listopada 1999 r w sprawie 
procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju 
i szczegółowości  materiałów towarzyszących projektowi 
budżetu .

Ostateczny  termin  składania  wniosków  ustala  się 
na dzień  10  października.  Wnioski  należy  składać 
do Skarbnika Gminy.

W  sporządzaniu  projektu  budżetu  udział  biorą 
między innymi:
• Sekretarz Gminy,
• Skarbnik Gminy,
• kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
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• kierownicy  referatów  i  samodzielni  pracownicy 
samorządowi,

• Rady  Sołeckie  i  Samorządy  Mieszkańców,  którzy 
składają  zapotrzebowanie  na  realizację  zadań 
w sołectwie lub na danym osiedlu.
Pod  uwagę  bierze  się  również  sprawy  zgłaszane 

przez  mieszkańców  na  zebraniach  wiejskich 
lub     samorządów mieszkańców oraz indywidualne wnioski   
mieszkańców.

Na podstawie otrzymanych materiałów sporządza się 
projekt budżetu.

Projekt  budżetu  przesyłany  jest  Radnym.  Radni 
szczegółowo  i  wnikliwie  rozpatrują  i  opiniują  budżet 
na posiedzeniach.  Radni  mogą  też  wnosić  do  projektu 
budżetu zmiany.

Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Radnych 
i Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  projekt  budżetu 
(zazwyczaj dzieje się to w miesiącu grudniu danego roku) 
jest uchwalany jako budżet gminy na dany rok.

Uchwalony budżet gminy nie jest niezmienny. Może 
być  w  ciągu  roku  zmieniany.  Z  różnych  przyczyn 
wybrane  do  realizacji  zadania  oraz  przeznaczone 
na nie kwoty mogą ulegać zmianom. Zmiany w budżecie 
dokonywane są na sesjach rady gminy.

Ważnym  aspektem  realizacji  budżetu  jest  czas. 
Środki,  jakimi  dysponujemy  w  trakcie  roku 
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Urząd Miejski w Zdzieszowicach – 2005r.

są gromadzone  na  specjalnym  rachunku  bankowym 
i stopniowo spływają  przez  cały  rok budżetowy.  Z  tego 
rachunku  są  rozdysponowywane  do  jednostek 
realizujących  budżet.  Tak więc  proces  realizacji 
wydatków musi być skoordynowany z harmonogramem 
przewidywanych wpływów.

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza broszura zawiera 
jedynie uproszczone informacje. Z dokładnym budżetem 
Gminy Zdzieszowice za lata 2003, 2004, 2005 mogą się 
Państwo  zapoznać  w Urzędzie  Miejskim  u  skarbnik 
gminy  pani  Zdzisławy  Krukowskiej  oraz  na  stronie 
internetowej  urzędu:  http://bip.zdzieszowice.pl w  dziale 
finanse.

Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing
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Książeczka wydana w ramach programu

„Przejrzysta Polska”
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