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MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 R.

I  DOCHODY

Na 2011 r. planuje się dochody gminy w wysokości 10 031 614 zł, w tym – dochody 
bieżące w kwocie 8 713 569 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 318 045  zł.

Planowane kwoty (załącznik nr 1) dochodów w poszczególnych działach ustalono:
       
Dochody bieżące
1. Dział 020 – Leśnictwo -  na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.
2. Dział  400  –  Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz  i  wodę  -  na 

podstawie    zawartych umów najmu.
3. Dział  700  –  Gospodarka  mieszkaniowa  -  na  podstawie  zawartych  umów  najmu  

i dzierżawy.
4. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacje na zadania zlecone –  zgodnie z pismem 

Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2010 r.
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa – zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 
20 września 2010 r.)

6. Dział  752  –  Obrona  narodowa  -  dotacje  na  zadania  zlecone  –   zgodnie  z  pismem 
Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2010 r. 

7. Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatki 
przekazywane  za  pośrednictwem  Urzędów  Skarbowych,  opłata  od  posiadania  psów, 
wpływy  z  opłaty  targowej,  podatek  od  środków  transportowych   –  na  poziomie 
przewidywanego  wykonania  w roku 2010,  podatek  dochodowy od osób fizycznych  – 
zgodnie  z  informacją  przesłaną  przez  Ministra  Finansów,  podatek  od  nieruchomości– 
uwzględniając stawki wynikające z podjętych na 2011 r. uchwał Rady Gminy, podatek 
rolny – uwzględniając  średnią  cenę skupu żyta  za okres  pierwszych trzech kwartałów 
2010 r., podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

8. Dział  758  –  Różne  rozliczenia  –  kwotę  subwencji  ogólnej  z  podziałem  na  część 
wyrównawczą,  równoważącą  i  oświatową  –  zgodnie  z  informacją  przesłaną  przez 
Ministra Finansów,

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 
2010.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.
11. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem 

Wojewody  Opolskiego  z  dnia  21  października  2010  r.,  wpływy  z  tytułu  zwrotów 
wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  –  na  poziomie  przewidywanego 
wykonania w roku 2010.



12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacje z państwowych 
funduszy  celowych  –  na  podstawie  zawartej  umowy,  dotacje  celowe  w  ramach 
programów finansowych z udziałem środków europejskich – zgodnie z kwotami ujętymi 
w budżecie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na poziomie przewidywanego 
wykonania w roku 2010.

Dochody majątkowe
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie wykazu składników majątkowych 

przeznaczonych do sprzedaży.
2. Dział  900  –  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  –  na  podstawie  zawartej 

umowy  z  Samorządem  Województwa  Opolskiego  o  przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania  „Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej”  objętego  PROW  
na lata 2007-2013.

3. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie 
inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

II  WYDATKI

1. Dział 400 – Rolnictwo i łowiectwo
Z tytułu obligatoryjnej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano kwotę 

3 000 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
W rozdziale  40001 zaplanowano wydatki  w wysokości  równej wpływom  z tytułu 

ogrzewania mieszkań komunalnych.

3. Dział 600 – Transport i łączność 
Zaplanowano  wydatki  bieżące  na  poziomie  szacunkowego  wykonania  za  2010 r.  

oraz  kwotę  113 000  zł  na  wykonanie  inwestycji  –  budowa  miejsc  postojowych  wokół 
kościoła w Radawiu wraz z remontem drogi wewnętrznej.

4. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na  utrzymanie  mieszkań  i  lokali  komunalnych  zaplanowano  wydatki  bieżące  

na poziomie szacunkowego wykonania za 2010 r.

5. Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Zabezpieczono  środki  na  analizę  istniejącego  studium  zagospodarowania 

przestrzennego i istniejących planów miejscowych.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 
W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie,  a w rozdziale  75023 – 

Urzędy gmin zaplanowano środki na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz kwotę 
10 067 zł na realizację projektu „Dobra gmina”. 



7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Ujęto  środki  na  zadania  zlecone  w  wysokości  zgodnej  z  otrzymaną  informacją  

z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu.

8. Dział 752 – Obrona narodowa
Ujęto  środki  na  zadania  zlecone  w  wysokości  zgodnej  z  otrzymaną  informacją  

z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2010 r.

10. Dział  756 – Dochody od osób prawnych ,  od osób fizycznych  i  od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2010 r.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Zgodnie  z  harmonogramami  pobranych  kredytów  i  pożyczki  na  spłatę  odsetek 

zabezpieczono kwotę 233 000 zł.

12. Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę budżetową ogólna ustalono w kwocie 32 000 zł, natomiast rezerwę celową 

w wysokości 18 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na utrzymanie  3 szkół  podstawowych  i  jednego gimnazjum przeznacza  się  kwotę 

subwencji  oświatowej  zabezpieczając  również  środki  inwestycyjne  na  realizację  projektu 
„Opolska  Szkoła,  szkołą  ku  przyszłości”  –  etap  II  z  działania  2.1  Infrastruktura  dla 
wykorzystania  narzędzi  ICT  RPO  WO  2007-2013  w  kwocie  77 500  zł.  Na  utrzymanie 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznacza 
się  kwotę  640 000  zł  uwzględniając  przeprowadzenie  remontu  bieżącego  instalacji 
centralnego ogrzewania.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
Na  realizację  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  programów  alkoholowych 

przeznacza się kwotę 37 500 zł, a na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 
2 500 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna
Zaplanowano środki  na  zadania  zlecone  i  dopłaty o zadań własnych  w wysokości 

zgodnej  z  otrzymaną  informacją  z  Wydziału  Finansów  i  Budżetu  Opolskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania 
za 2010 r.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W  2011  r.  realizowany  będzie  w  Zespole  Gimnazjalno-Szkolnym  w  Zębowicach 

projekt  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  „Zębowice  –  tutaj  zostaję”  
w kwocie 197 910 zł.



17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Kwotę 39 000 zł przeznacza się na utrzymanie świetlicy szkolnej, a kwotę 10 000 zł 

stanowi wkład własny do wypłaty stypendiów szkolnych.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na  oświetlenie  ulic  i  eksploatację  oświetlenia  zaplanowano  kwotę  250 000  zł.  

W  rozdziale  90019  zostaną  wydatkowane  środki  na  ustawienie  koszy  na  śmieci.  
Na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi przeznacz się łącznie kwotę 20 000 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji,  Kultury i Czytelnictwa zaplanowano 

dotację w wysokości 210 000 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 

24 000 zł, a w wydatkach inwestycyjnych kwotę 451 000 zł  z tytułu zobowiązań budowy hali 
sportowej  wraz  z  łącznikiem  do  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Zębowicach,  kwotę  
4 500 zł na zakup wiaty na boisko sportowe w Zębowicach, a kwotę 7 076 zł na zakup altany 
dla wsi Prusków. 

III  PRZYCHODY  I  ROZCHODY
W projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. przewidziano spłatę rat kapitałowych  

w wysokości:
 175 000 zł  z  tytułu  kredytu  pobranego w 2007 r.  w kwocie  700 000 zł  w Banku 

Spółdzielczym  w  Zawadzkiem  O/Zębowice  na  przebudowę  dróg  wewnętrznych  
we wsi Knieja, Kadłub Wolny i Poczołków,

 181 248 zł  z  tytułu  kredytu  pobranego w 2008 r.  w kwocie  725 000 zł  w Banku 
Spółdzielczym  w  Zawadzkiem  na  przebudowę  dróg  wewnętrznych  w  Kadłubie 
Wolnym, Poczołkowie, Osiecku, Pruskowie i Zębowicach,

 193 750 zł  z  tytułu  kredytu  pobranego w 2009 r.  w kwocie  775 000 zł  w Banku 
Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach,

 100 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 1 400 000 zł w Banku 
Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach,

 1 018 045  zł  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  kosztów  kwalifikowanych 
operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki
 i ludności wiejskiej pobranej w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zaplanowano  wolne  środki  jako  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na  rachunku 

bieżącym budżetu jst z tytułu niezrealizowanej w 2010 r. umowy projektu „Opolska Szkoła, 
szkołą  ku przyszłości” – etap II z działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi 
ICT RPO WO 2007-2013  w kwocie  37 500 zł  oraz  wpływu  zaliczki  środków programu 
„Uczenie się przez całe życie” w kwocie 23 298,60 zł.



-PROJEKT-

UCHWAŁA  NR …

Rady Gminy Zębowice z dnia .. grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.  228 i  230 ust.  6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.  o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96,  
poz.  620,  Nr  123,  poz.  835  i  Nr  152,  poz.  1020)  w związku  z  art.  122  ust.  2  ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108,  
poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014, wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2011 – 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2.  Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1)   związanych  z  realizacją  przedsięwzięć  określonych  w załączniku  Nr 2,  do wysokości 
limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2)   z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach  następnych  jest 
niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których  wynikające  płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.
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OBJAŚNIENIA 

DO WIELOLETNIEJ PROGMOZY FINANSOWEJ

Określając wartość dochodów bieżących zastosowano wskaźnik procentowy z tablicy 

1.  Podstawowe  wskaźniki  makroekonomiczne  w  latach  2009-2014  opublikowanej  przez 

Ministra  Finansów. W przypadku dochodów majątkowych  w latach  2012 i  2013 przyjęto 

wartość dotacji, o jaką zostanie złożony wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W  wydatkach  majątkowych  przyjęto  wartość  planowanych  inwestycji,  których 

wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wydatki  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  oraz  wydatki  związane

z funkcjonowaniem jst określono uwzględniając wzrost szacunkowy o 3%.

Wydatki  na  obsługę  długu  (odsetki)  oraz  spłatę  rat  kapitałowych  kredytów  ujęto 

zgodnie  z  harmonogramami  spłat  kredytów.  W  przypadku  pożyczki  na  wyprzedzające 

finansowanie  założono  spłatę  pożyczki  w  2011  r.  po  uzyskaniu  dotacji  z  Urzędu 

Marszałkowskiego.


