DOCHODY
PRZYCHODY

WYDATKI
ROZCHODY

Lipce Reymontowskie, sierpień 2005

Szanowni Państwo
Po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce gminny informator poświęcony
budżetowi naszej gminy. Niniejsza publikacja będzie poświęcona głównie
budżetowi za rok 2005, jednak w wielu dziedzinach będziemy cofać się do lat
2003-2004, by przybliżyć Państwu porównanie niektórych składników budżetu
naszej gminy na przestrzeni tych lat.
W poniższej publikacji znajdziecie Państwo szereg pojęć pochodzących z
dziedziny finansów publicznych, jak dochody, wydatki, przychody i rozchody.
Proszę się ich nie obawiać, bowiem postaramy się je przedstawić w formie
zrozumiałej i przystępnej – nie wymagającej przy ich odczytywaniu sięgania po
fachowe opracowania metodologiczne.
Budżet gminy możemy odnieść do budżetu domowego, gdyż i tutaj
spotykamy takie pojęcia jak dochody czy rozchody:
BUDŻET DOMOWY
Dochody
nasze pensje
emerytura
renta
zasiłki

Przychody
pieniądze, które
pożyczamy i możemy
nimi dysponować,
ale w przyszłości
musimy je zwrócić

Wydatki
opłata za mieszkanie
zakup żywności
opłata za prąd, gaz

Rozchody
spłacamy ratę
kredytu za
mieszkanie czy
telewizor

Te wyszczególnione pozycje zawiera również budżet gminy, który jest
najważniejszym rocznym dokumentem finansowym samorządu, w oparciu o
który gmina działa i podejmuje decyzje dotycząc usług dla całej społeczności.
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SKĄD MAMY PIENIĄDZE W BUDŻECIE?
Na dochody gminy składają się:
● Dochody własne – gromadzimy je sami w formie podatków, opłat albo
otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Te dochody możemy przeznaczyć na co
chcemy.
● Subwencje – są to środki pieniężne, które otrzymujemy z Ministerstwa
Finansów na określone cele. Gmina może je przeznaczyć zgodnie z
potrzebami i nie musi się z nich rozliczać.
● Dotacje – te środki otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem
Wojewody lub innych instytucji. Dotacje są przeznaczone na określone
zadania, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć, a niewykorzystane pieniądze
musimy zwrócić.
Zatem dochody możemy podzielić na te, które gromadzimy sami albo te, które otrzymujemy z zewnątrz.

NASZE DOCHODY
CZYLI TO SAMI GROMADZIMY
Podatki i opłaty zasilające budżet gminy
ü od nieruchomości
- 264.200
ü od środków transportu – 63.000
ü rolny, leśny – 173.600
ü opłata targowa – 8.000
Dochody z majątku gminy
ü sprzedaż mienia komunalnego –
- 301.770
ü opłaty za użytkowanie wieczyste,
dzierżawę i czynsze z najmu – 184.406

Wpływy z usług
ü w oświacie (czesne, wyżywienie) - 42.400
ü usługi GOKSiR (wynajem autokaru) – 69.000
Dochody płacone z podatków
na terenie gminy
ü podatek od czynności cywilno-prawnych – 20.000
ü podatek od spadków i darowizn – 14.000
ü opłaty skarbowe – 7.000
ü podatek w formie karty podatkowej – 12.000

DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA
CZYLI TO CO OTRZYMUJEMY
Udział w podatku dochodowym
ü od osób fizycznych – 437.129
Subwencja ogólna
ü z budżetu państwa – 2.706.533
Dotacje
ü na zadania pomocy
społecznej – 407.103
ü na zadania administracyjne
- 45.809
ü na stypendia – 4.538
ü na drogę – 15.000
ü inne dotacje – 1.032
Środki z Unii Europejskiej
ü na inwestycje gminne – 486.579
Różne opłaty
ü opłata administracyjna – 4.500
ü zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 27.000
ü wpłaty rolników za przyłącza
wodociągowe i kanalizacyjne – 33.800
Inne dochody
ü wpływy z innych opłat lokalnych – 2.076
üodsetki od nieterminowych wpłat – 3.000
ü wpływy za ścieki – 32.670
ü pozostałe dochody – 1.732
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W sumie dochody stanowić będą kwotę.

5.367.877 zł

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW GMINY NA ROK 2005

Dochody z
podatków i
opłat z terenu
gminy
10%

Inne dochody
1%

Dochody z
majątku gminy
9%
Udział w podatku
dochodowym od
osób fizycznych
8%
Wpływy z
usług
2%

Wpływy z
różnych opłat
1%

Subwencje
51%

Środki unijne
9%
Dotacje
9%
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Każda pozycja w dochodach budżetu gminy ma znaczenie,
ale warto zwrócić uwagę na
KILKA WIĘKSZYCH
Największą część dochodów gminy
stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 2.706.533zł, co stanowi 51%. Z tej kwoty
1.584.117 zł jest przeznaczane na utrzymanie
gminnej oświaty, czyli szkół podstawowych,
gimnazjum i zespołu ekonomicznoadministracyjnego oświaty. Z doświadczenia
wiemy, iż ta kwota w przeciągu roku jest
niewystarczająca i dlatego gmina musi do niej
dokładać ze swoich dochodów.
Do Urzędu Skarbowego wpłacany jest podatek dochodowy (PIT) od
pracujących na jej terenie osób fizycznych i część tego podatku wraca do
budżetu gminy. W roku 2005 jest to kwota 437.129 zł.
Z podatków, które sami gromadzimy należy
wyróżnić przede wszystkim podatek od nieruchomości,
podatek leśny i rolny. Jest on naliczany od powierzchni
gruntów i budynków. Ten podatek płacą zarówno
mieszkańcy jak i przedsiębiorcy – jest to w sumie
kwota 264.200 zł i stanowi ona największą część
wpływów z podatków zasilających budżet gminy.
Największą dotację z budżetu państwa
otrzymujemy na pomoc społeczną. Wojewoda
przekazuje nam na ten cel 390.292 zł. Kwota ta jest za
mała na pokrycie wszystkich potrzeb pomocy społecznej i gmina tutaj też musi
dokładać środki ze swoich dochodów. Z usług pomocy społecznej korzysta w
naszej gminie około 5% mieszkańców (są to zasiłki stałe, okresowe i celowe
oraz świadczenia rodzinne).
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Porównajmy niektóre pozycje dochodów z 2005 roku do lat ubiegłych
2003,20004.
DOCHODY W LATACH 2003-2005
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SUBWENCJA OGÓLNA, W TYM SUBWENCJA OŚWIATOWA W LATACH 2003-2005
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WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2003-2005
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WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY Z PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W LATACH 2003-2005
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NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE...
Za realizację zadań gminy są odpowiedzialne
następujące gminne jednostki budżetowe:

● Urząd Gminy
● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
● Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, który obsługuje:
ü 3 szkoły podstawowe
ü 1 gimnazjum
ü 3 przedszkola
● Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, przy którym działa:
ü Gminna Biblioteka Publiczna
Zadania, na które
jednostki wydają
pieniądze, czyli ...

NASZE WYDATKI:
gminna oświata
Oświata i wychowanie –2.409.754
□
□
□
□
□
□
□

szkoły podstawowe – 1.365.702
gimnazjum – 495.754
przedszkola – 305.728
dowóz uczniów do szkół – 53.139
świetlice szkolne – 65.738
dokształcanie nauczycieli – 250
pozostałe wydatki -29.245

nauczycieli - 44
pracowników obsługi i administracji-18
3 szkoły podstawowe – 227 uczniów
1 gimnazjum – 148 uczniów
3 przedszkola – 72 dzieci
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Pomoc społeczna – 455.581
□ dodatki mieszkaniowe – 1.300
□ świadczenia rodzinne – 314.774
□ zasiłki i pomoc w naturze – 62.487
□ składki na ubezpieczenie zdrowotne –
3.735
□ dożywianie uczniów – 6.559
□ utrzymanie GOPS-u – 66.726
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 329.800
□
□
□
□

segregacja śmieci – 15.000
oczyszczanie wsi – 4.000
wydatki inwestycyjne na budowę mini-parku – 271.650
oświetlenie ulic, placów i dróg – 39.150
(w tym zakup energii – 28.250 zł)

Administracja publiczna –
748.097
□ Rada Gminy – 40.000
□ Urząd Gminy – 708.097

Urząd Gminy zatrudnia 13
pracowników. Rada Gminy
liczy 15 radnych.
Wydatki administracyjne w
Gminie Lipce w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynoszą 222
zł rocznie.

Transport i łączność – 184.520
□ utrzymanie dróg gminnych – 29.368
□ budowa dróg – 155.152
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Rolnictwo i łowiectwo – 144.670
□ wpłata gminy na rzecz izb rolniczych – 3.470
□ wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 81.200
□ wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na
kanalizację i planu gospodarki wodno-ściekowej –
60.000
Kultura fizyczna i sport – 25.700
□
□

klub „Jutrzenka” – 19.400
utrzymanie boiska gminnego w Lipcach –
4.300
□ dokumentacja na ogrodzenie boiska w
Lipcach i budowę trybun– 2.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 268.600
□ utrzymanie i działalność GOKSiR-u – 197.900
□ utrzymanie gminnej biblioteki – 31.200
□ działalność Amatorskiego Zespołu Regionalnego
i gminno-parafialnej orkiestry dętej – 25.400
□ utrzymanie zagrody ludowej – 10.000

Gospodarka mieszkaniowa – 4.500
□ remonty mieszkań i lokali komunalnych – 4.500
Obsługa długu – 35.000 z
są to odsetki, które zapłacimy od wcześniej
zaciągniętych pożyczek
Inne wydatki – 1.162.372
□ prowizja dla SKR-U za prowadzenie targowiska – 6.000
□ spisy wyborców – 532
□ ochotnicze straże pożarne – 238.300
w tym budowa strażnicy w Drzewcach – 197.000
□ obsługa poboru podatków – 18.360
□ ochrona zdrowia, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.680
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□
□
□
□

rezerwa ogólna budżetu – 25.700
działalność usługowa (wydawanie decyzji) – 4.000
utrzymanie ośrodka zdrowia – 52.500
wydatki inwestycyjne na termomodernizację ośrodka zdrowia – 357.000

Ogółem planujemy wydać

5.372.094 zł

Jak łatwo zauważyć:

Dochody < Wydatki
czyli zamierzamy więcej wydać niż zgromadziliśmy dochodów, a bilans gminy
musi być równy zero.
Dlaczego u nas tak nie jest? Dzieje się tak dlatego, iż oprócz dochodów i
wydatków w budżecie występują jeszcze przychody i rozchody.
PRZYCHODY
kredyty i pożyczki, które zostaną
pobrane na sfinansowanie większych
wydatków, my planujemy wziąć
kredyty i pożyczki na kwotę

ROZCHODY
w poprzednich latach gmina również
brała kredyty i pożyczki na inwestycje
i trzeba spłacić raty przypadające na
rok 2005 w kwocie 675.766 zł

679.983 zł
Jak już wspomnieliśmy bilans gminy musi być równy 0, czyli:
(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)=0
Sprawdźmy:
Dochody 5.367.877
Przychody 679.983

-

Razem 6.047.860

Wydatki
Rozchody

-

5.372.094
675.766

6.047.860

=

0
=0
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Porównajmy niektóre pozycje wydatków z 2005 roku do lat ubiegłych
2003,20004.
WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2003-2005
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Przedstawiliśmy Państwu najważniejsze składniki budżetu gminy na
rok 2005 porównując niektóre z nich do roku 2003 i 2004. Jesteśmy w
trakcie realizacji budżetu na rok 2005, który w ciągu roku może być
zmieniany.

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI INWESTYCYJNE
W 2005 ROKU.
v Dobudowa do budynku szkoły garaży i świetlicy dla OSP Drzewce – II etap
195.000
v Ogrodzenie terenu i utwardzenie bieżni przy szkole podstawowej w
Drzewcach
v Docieplenie ścian zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Mszadli
v Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

64.564
75.000
357.000

v Opracowanie dokumentacji i budowa mini-parku w Lipcach
Reymontowskich

271.650

v Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mszadli – Siciska
155.152
v Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej z
przyłączami w ul.Leśnej i Nowickiej

25.000

v Opracowanie dokumentacji na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół
budynku strażnicy OSP w Drzewcach

2.000

v Opracowanie dokumentacji na budowę trybun i ogrodzenia boiska w Lipcach
Reymontowskich
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Procedura uchwalania budżetu
Procedurę uchwalenia budżetu określa Uchwała Nr XXI/129/2001 Rady Gminy
Lipce Reymontowskie z dnia 28 marca 2001 roku

ETAP I

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

ETAP 6

do 15 września Skarbnik Gminy przyjmuje
założenia do projektu budżetu gminy
do 15 października kierownicy jednostek
organizacyjnych urzędu gminy opracowują i
przedkładają Skarbnikowi Gminy plany rzeczowe
zadań i projekty planów finansowych
do 15 października wnioski do projektu budżetu
mogą składać również radni oraz reprezentanci
społecznych organizacji
do 15 listopada Wójt Gminy Lipce
Reymontowskie przekazuje Radzie Gminy i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt
Uchwały Budżetowej
Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt
Uchwały Budżetowego zaopiniowania stałym
Komisjom Rady, które w ciągu 14 dni pisemnie
opiniują projekt
w ciągu 7 dni od otrzymania opinii wszystkich
komisji, właściwa komisja ds. budżetu przyjmuje
ostateczny projekt budżetu i przedstawia go
wójtowi gminy, który w ciągu 7 dni może nanieść
poprawki do budżetu
budżet powinien być uchwalony najpóźniej do 31
marca roku, którego dotyczy

Staraliśmy się Państwu przybliżyć w sposób najbardziej przystępny
skomplikowane zagadnienia budżetowe. Są one o tyle ważne, że mają znaczący
wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy w roku 2005 i w
przyszłości.
Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które można przesłać na adres:
Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 15 96-127 Lipce
Reymontowskie bądź za pomocą poczty e-mailowej: lipce0@poczta.fm lub
osobiście w pokoju nr 4.
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Struktura organizacyjna
Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
e-mail: lipce0@poczta.fm
Wójt Gminy

Jerzy Kabat

Sekretarz Gminy

Jolanta Bartosik

- kierownik administracyjny Urzędu

831 61 97

Skarbnik Gminy

p.o. Anna Cieślak

- gospodarka finansowa Gminy

831 61 66

Z-ca Kierownika USC

Halina Wieszczy

- rejestracja stanu cywilnego,- ewidencja ludności
- dowody osobiste,- obrona cywilna

831 61 66

Sekretariat

Sylwia Rosińska

- obsługa sekretariatu

831 61 97

Referat Finansowy

Sylwia Stefania

naliczanie płac, rozliczenia ZUS

831 61 66

Sabina Głuszek

- wymiar i księgowość podatków

Marianna Durka

- obsługa kasowa,- podatek VAT
- podatek od środków transportowych

Bożena Gładys

- obsługa Rady Gminy

Renata Szychowska

- ewidencja działalności gospodarczej, ochrona p. poż.
- sprawy organizacyjne
i kancelaryjno - techniczne

Leszek Kłąb

- Gminne Centrum Informacji

831 60 04

Katarzyna Dziuda

- mienie komunalne gminy, gospodarka gruntami
- rolnictwo, łowiectwo, ochrona środowiska
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

831 61 66

Katarzyna Choińska

- plan przestrzennego, zagospodarowania
- ochrona środowiska, gospodarka wodna
- budownictwo, komunikacja, gospodarka komunalna

Wieloosobowe stanowisko pracy
do spraw organizacyjnych,
obywatelskich i społecznych

Wieloosobowe stanowisko pracy
do spraw rolnictwa, gospodarki
gruntami i komunikacji

831 61 97

i opłat lokalnych

831 61 83

Jednostki organizacyjne gminy:
JEDNOSTKA

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

TELEFON

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Renata Badałek - Kierownik

- kierowanie pracą GOPS

Teresa Budzik - Pracownik socjalny

- pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji

Elżbieta Nowak - Dyrektor

- kierowanie pracą GOKSiR

Anna Czajka - Instruktor ds. plastyki

- organizacja zajęć, konkursów,
plenerów i wystaw plastycznych

Michał Dałkowski - Instruktor ds.
rekreacji i sportu

- organizacja zajęć, turniejów,
konkursów i imprez rekreacyjno , sportowych

Edyta Pintara - Bibliotekarz

- prowadzenie biblioteki

831 62 41

Agnieszka Łopatka – p.o. Dyrektor

- obsługa ekonomiczno - administracyjna szkół
i przedszkoli

831 61 24

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Krystyna Tosik - Księgowa

831 61 83

831 61 79

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przyjmuje interesantów w każdą środę w
godz. 10.00-16.30
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