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B U D Ż E T    G M I N Y
NA    2 0 0 5    ROK

I.	STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

1.	Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych      
            (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz.148 z  późn.zm.) 

2.	Ustawa z dnia 7 października 1992 r  o Regionalnych Izbach  
            Obrachunkowych  (Dz.U.Nr 85, poz.428) wraz z późń.zm.

3.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r 
            w sprawie szczegółowej klasyfikacji  dochodów i wydatków 
            oraz przychodów i rozchodów  oraz środków pochodzących ze  
            źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 209, poz.2131 i 2132) 

 4        .Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek  
     samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 203, poz.1966)   

Budżet gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o ustawy  określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się  następująco:
			
D O C H O D Y                                                                          28.726.353

DZIAŁ    010          ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                      3.815.095

W dziale tym zaplanowano wpływy z:
	  
§	środki na dofinan. własnych inwestycji “Program SAPARD”   3.815.095
w tym: z 2004r   –      2.306.533

DZIAŁ    020     LEŚNICTWO                                                            1.300

W dziale tym zaplanowano dochody z:

·	wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. “tenuta”


DZIAŁ    400     WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W                1.200.000	
                            ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I WODĘ 				                                         

W dziale tym zaplanowano dochody z:

·	wpływów za pobór wody i ścieków		                            1.200.000


DZIAŁ    600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                     698.832

·	środki na dofinansowanie własnych inwestycji                          698.832
      w tym  “Program SAPARD”  z 2004r   -  602.032                                                                                                   
     -  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  -    46.800
     -  Starostwo   Powiatowe Kłobuck       -      50.000 
  
DZIAŁ    700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA                     277.617	

W dziale tym zaplanowano dochody z:

·	sprzedaż z mienia komunalnego                                                  18.000
·	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych              251.517
    Skarbu Państwa lub j.s.t.	           
·	wpływy z opłat za zarządz.i użytkow.wieczyste nieruchom.           8.100                                                   

DZIAŁ    710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  15.000

W/w dochody dotyczą jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania gminy tzw.renta planistyczna. 

DZIAŁ    750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             111.288
  
W dziale tym do  budżetu ujęto dochody z:

·	wpływy za wpis do ewidencji                                                         13.000
·	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu             98.288
     administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
     ustawami

DZIAŁ    751      URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY               2.708
                           PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ       
                           SĄDOWNICTWA							
						
Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ    754     BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.             7.798	        

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej
      


DZIAŁ    756   DOCH.OD OS.PRAW.OS.FIZ.I OD INNYCH             6.818.433
                        JEDN.NIE POSIAD.OS.PRAW.ORAZ WYDATKI              
                        ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							 
·	podatek dochodowy od osób fizycznych                                      3.547.433

    planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń 
    Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004
         
·	podatek od nieruchomości                                                           2.295.000

Dokładne wyliczenie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z     
chwilą  wypełnienia przez podatników nowych wzorów formularzy a  
następnie wyliczenie i napisanie  nakazów płatniczych.
Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu 
roku 2005, uchwałami Rady.

·	podatek rolny  - za rok podatkowy wynosi	                                  240.000

·	podatek leśny  za rok podatkowy wynosi:                                       47.700

·	podatek od środków transportowych       	                                  214.000 
                                                                        
·	wpływy z opłat eksploatacyjnych       			                 9.300   
                                                                              
·	podatek od działalności gospodarczej od osób                               30.000                                                               
     fizycznych w formie karty podatkowej

·	podatek dochodowy od os.prawnych                                              60.000

·	podatek od spadków i darowizn                       		              20.000 
                                                                                                             
·	wpływy z opłaty skarbowej  					               25.000 
                                                                                                 
·	podatek od czynności cywilno-prawnych              		              150.000  
                                                              
·	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                       180.000

DZIAŁ    758     RÓŻNE ROZLICZENIA                                          13.087.564	

Pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r ST 3-4820/52/2004 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2005 rok.
Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2005 r wynosi 13.082.564,-zł 
z tego:
§	część wyrównawcza                -      4.358.312
§	część oświatowa                     -       8.724.252

Subwencja wyrównawcza w stosunku do planowanego wykonania za 2004 r wzrosła o   648.994,-zł tj.  117,5  %

Natomiast w subwencji  oświatowej .nastąpił spadek o 406.100.-zł tj.95,55  w stosunku do  2004 .r

Oprócz tego zaplanowano odsetki  od lokat na rku bankowym  
w wysokości   5.000,-zł

DZIAŁ    801     OŚWIATA I WYCHOWANIE                                      257.180	

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:
§	opłat za żywienie w przedszkolach       	                                   224.660
§	programu aktyw.obszarów wiejskich                                                 31.289
·	dotacji otrzymanej z gminy Panki na podstawie porozumień               1.231
     między j.s.t.

DZIAŁ     852      POMOC SPOŁECZNA                                           2.433.538

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych na:
§	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.i zdrow.        154.562                                              
§	ośrodki pomocy społecznej      				              156.114
§	składki na ubezpiecz.zdrowotne                                                          9.453       
§	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emer. rent.        2.113.409                                 

Przyznane środki na zadania zlecone są nie wystarczające. 

W stosunku do projektu budżetu na 2005 rok zmianie uległy.

§	W dochodach budżetu   z w i ę k s z o n o    z tytułu:

-	dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości  7.798.-zł ,
-	dotacji celowej z powiatu na budowę chodnika w Czarnej Wsi
     kwota 50.000,-zł
-   środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Golce 
     w wysokości  6.300,-zł

 
z m n i e j s z o n o   dochody o : 
 
-	skreślenie z planu projektu na 2005 r drogi dojazdowej do pól w miejscowości   Kalej – Szalejka    –   środki pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości    -  68.400.- zł 
-	finansowanie remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zgodnie z aneksem Nr.1/B2 -75  o kwotę   1.681.- zł 


Ogółem dochody gminy na 2005 r w stosunku do projektu budżetu zmniejszono   o kwotę     5.983.- zł


Dochody budżetowe na 2005 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik   Nr 1
Plan dochodów dotacji celowych przedstawiają  załączniki  Nr 2 - 5

W Y D A T K I	                                                                             26.520.700  


Budżet na 2005 rok po stronie wydatków określony został na kwotę 26.520.700,-zł 
 w tym:

§	wydatki bieżące             -         22.422.824 -zł
     co stanowi . 84,55. % wydatków ogółem

§	wydatki inwestycyjne    -           4.097.876 -zł
     co stanowi . 15,45.. % wydatków ogółem

W strukturze  wydatków bieżących na 2005 rok stanowią:

§	wynagrodzenia                             -               9.388.718
§	pochodne od wynagrodzeń          -               1.914.398
§	dotacje                                                          1.440.566
w tym:
-   dla instytucji kultury      -                  740.000
-   dla niepubl.szkoły         -                  459.266
    lub innej placówki 
    oświatowo-wychow.  

§	wydatki na obsługę długu             -                  153.000
§	wydatki rzeczowe                         -                9.526.142
  
Wydatki jakie zostały uwzględnione do  budżetu gminy na 2005 r opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów własnych, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r.
Uwzględniono również ewentualne pożyczki i kredyty jakie gmina zamierza zaciągnąć na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Rejon Truskolasy-Zamłynie , oraz remont ,modernizację i  budowę dróg na terenie gminy.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2.205.653,-zł na którą składa się:

·	zaciągnięcie kredytu na budowę oczyszczalni Rejon Truskolasy-Zamłynie w wysokości 1.411.944,-zł
(uchwała RG Nr X/101/04 z 29.03.2004r umowa z WFOŚr. K-ce 
     Nr 136/04)
·	zaciągnięcie kredytu na budowę ,remont i modernizację drog 
     na terenie gminy w wysokości  -  400.000,- zł 

·	zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów 
      w wysokości 4.017.597,-zł



W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ     010         ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                  3.739.562

W planie  wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

§	melioracje wodne                               			                        18.000
§	budowa oczyszczalni wraz z kanal. sanitarną Truskolasy                   3.557.377
w tym:    “ Program SAPARD”					 	        1.508.562
*  budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
    we Wręczycy Wielkiej ul.Miodowa                                                           100.000
§	udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych  - 2 %                                    6.000                          
§	utrzymanie weterynarii                                                                             58.185
w tym:
-  wynagrodzenie                        11.930
-  pochodne od wynagrodzeń       2.355

W dziale tym nastąpił spadek o 26,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004r spowodowany zakończeniem budowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy wielkiej oraz I etapu oczyszczalni i kanalizacji w Rejonie Truskolasy.

DZIAŁ   400    WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ               525.612
                        ELEK.GAZ I WODĘ							
		
Na 2005 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania  wodociągów na terenie gminy.
W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody tj. utrzymanie hydroforownii jak również prace remontowe na tych obiektach.
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę  40.000.-zł 
W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004r nastąpił spadek  o 4,31 %

DZIAŁ     600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                     1.398.100

W planowanych wydatkach na rok 2005 przewidziano między innymi:

§	bieżące utrzymanie dróg

    w tym  między innymi :

                      -  dokończenie ul.Kościelnej w Czarnej Wsi,
                      -  droga Bieżeń – Cisie  -             400mb,
                      -  ul.Słoneczna, ul.Gwiezdna i ul. Boczna 
                         we Wręczycy Wielkiej  ,
                     -   ulica Sportowa w Szalejce    

  oraz remonty dróg żużlowych do boiska w Jeziorze i ul.Boczna w Kalei

§	wymiana znaków drogowych
§	odśnieżanie dróg 						                               
§	wydatki inwestycyjne tj
      –  droga Golce Truskolasy – 900mb –     117.000,-zł.
          w tym  środki z FOGR          -                46.800.- zł 
     - budowa chodnika w Czarnej Wsi      -     150.000,-zł 
          w tym : srodki ze Starostwa            -       50.ooo,-zł 				        		                     
W stosunku do przewidywanego  wykonania za 2004r nastąpił spadek o 37,06 % spowodowany  zakończeniem  jednej inwestycji tj. budowy drogi we Wręczycy Małej 

DZIAłL  630   TURYSTYKA                                                                         41.850 

     W  dziale tym zaplanowano wydatki na budowę ścieżki rowerowej
wraz z urządzeniem infrastruktury tj. 
       - ustawienie tablic informacyjno-dydaktycznych wraz z mapą
       - zadaszenia
       - stoły. Ławki 
       - oznakowanie trasy 

Zaplanowana kwota ma być refundowana w 80% z Urzędu Wojewódzkiego,jednak do chwili obecnej brak potwierdzenia otrzymania środków. O ile środki nie zostaną refundowane ,to w/w środki  uchwalą Rady zostaną przekazane na inne zadania.

DZIAŁ  700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    33.200

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

§	utrzymanie agronomówek					   	       20.000
§	dopłaty do wspólnot mieszkaniowych 				       13.200

W porównaniu do  przewidywanego wykonania wydatków za 2004r nastąpił spadek,  o 21.33 % który spowodowany jest obniżeniem wydatków z powodu sprzedaży mieszkań w blokach.

DZIAŁ    710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                     173.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:
§	zagospodarowaniem przestrzennym gminy			             100.000
§	utrzymanie cmentarzy (wywóz śmieci)                                             21.000
§	mienie komunalne                                                                             52.000

Ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004 r nastąpił spadek  o 54,94 % spowodowany zakończeniem w 2005r opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy które realizowane są w latach 2003-2005.

DZIAŁ    750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                3.120.976

Zaplanowane wydatki w  budżecie gminy na 2005 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy, jak również wydatków  ze środków dotacji celowych.

Planowane wydatki uwzględniają:

§	utrzymanie Rady Gminy 						  	     137.900
§	utrzymnie  administracji oraz obsługi                                                       2.860.076 
§	częściowa komputeryzacja gminy                                                                 53.000
*  dotacja dla Starostwa Powiatowego Kłobuck                                                  20.000
      ( Pilotażowy  Program  LIDER  )    
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Kłobuck
  na budowę chodnika we wsi Kalej                                                                     50.000  

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004r nastąpił 
wzrosto 15,03% spowodowany między innymi zwiększeniem wydatków 
na komputeryzację gminy  oraz dotacje jakie zostaną przekazane do powiatu

DZIAŁ   751    URZ. NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCHRONY                       2.708
                        PRAWA ORAZ SĄDOW.						 
			
Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców 
w tym:

- wynagrodzenia                   -   2.260
- pochodne od wynagrodzeń -      448
Zaplanowana kwota jest na poziomie 2004r.


DZIAŁ   754    BEZP.Z.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.                      282.098

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:
§	wpłata na środek specjalny dla policji                                                         5.300
§	utrzymanie 18 jednostek OSP						           267.000
§	dotacja celowa przeznaczona na obronę cywilną
      w wysokości                                                                                                7.798
 w tym:
-	wynagrodzenia  wraz z pochodnymi   -  7.498,-zł 
-	
§	obrona cywilna  z budżetu gminy          				       	     2.000     

Z wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 56.260.-zł  w tym : wynagrodzenie kierowców , zaś na dotacje dla jednostek OSP i Zarządu Gminnego planuje się kwotę 60.000.-zł  
wydatków ramach porozumienia otrzymano wydatków powiatu dotację celową wydatków wysokości 7.798.- zł wydatków przeznaczeniem na obronę cywilną 
Wzrost wydatków w stosunku do  przewidywanego wykonania za 2004r wynosi  20,61%.





DZIAŁ   756     DOCH.OD OS.PR.FIZ.I OD INNYCH JEDN                         129.886
                         NIEPOSIAD.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.
                         Z ICH POBOREM							
						
Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 110.000,-zł  oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.886,-zł
						
DZIAŁ   757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                   153.000

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2005 r.

DZIAŁ   801   OŚWIATA I WYCHOWANIE                                            10.985.343

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a)   Szkół podstawowych                                                      -                5.347.631
       w tym:
                a) wydatki bieżące                                                                    5.273.132
                      z tego : 
§	wynagrodzenia                                              -               3.194.365
§	pochodne od wynagrodzeń                           -                  659.173
§	dotacja dla niepubl.szkół                               -                  365.460 
                 b) wydatki majątkowe                                                                   74.499

Z budżetu gminy przewidziano środki na remonty szkół na terenie gminy w wysokości  98.000.-zł,oraz na adaptację pomieszczeń w budynku szkoły w Golcach na Centrum Rehabiliitacji i Fizjoterapii kwotę 50.000,-zł                             
                              
b)   Gimnazja                                                                          -              2.755.751  
       w tym:
§	wynagrodzenia                                              -             1.869.444
§	pochodne od wynagrodzeń                           -                395.216

c)	Przedszkola 			                                          -              2.151.530
w tym: 
§	wynagrodzenia                                              -            1.269.647
§	pochodne od wynagrodzeń                           -               274.830
§	dotacja dla stowarzyszeń                              -                 93.806
Remont i adaptacja pomieszczeń  budynku w Hutce pod przedszkole 
w wysokości  30.000.-zł 

d)   pozostała działalność                                                    -               151.194
  
-	wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie domów nauczyciela  
     stanowią  w całości planowane dochody                      -                 75.700                                       
-	odpisy z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla 
     rencistów i emerytów 		                                  -                 67.844 
-   dla nauczycieli, rencistów i emerytów przedszkoli          -                   7.650 

 
e)   na dowóz uczni do szkół zabezpieczono kwotę         -               241.544

      w tym:
§	wynagrodzenia                                            -                 27.819
§	pochodne od wynagrodzeń                         -                   5.742

f)    Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół             -               286.788

      w tym:  

§	wynagrodzenia                                                  -             183.146
§	pochodne od wynagrodzeń                               -               38.993


g)   Dokształcanie nauczycieli				  	 -              50.905

są to wydatki przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, zakup materiałów dydaktycznych, organizacje szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.
Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r wynosi 
17,36 %. W kwocie tej ujęto również wydatki na dokształcanie nauczycieli przedszkoli z budżetu gminy 5.000,-zł	

Uwzględniając faktyczne możliwości finansowe gminy i kwotę subwencji 
oświatowej, brakuje kwoty  ponad 1.300.000-zł .Obniżenie subwencji 
w porównaniu do 2004 r o kwotę 406.100.-zł  , nie uwzględnienie  3 %  wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz pokrycia skutków prognozowanego na tym samym poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest bezpośrednią przyczyną obniżenia wydatków w tym dziale . 

DZIAŁ   851    OCHRONA ZDROWIA                                                      180.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

§	przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              -           180.000
w tym: 
§	wynagrodzenia                          -             11.400
§	pochodne od wynagrodzeń       -                  860
Wydatki zaplanowano na poziomie 2004 r.

DZIAŁ   852      POMOC  SPOŁECZNA                                                3.001.843

Wstępne informacje na rok 2005 o dotacjach celowych określają na wydatki tego działu  kwotę –2.433.538,-zł z przeznaczeniem na:
§	świadczenia rodzinne                                                                      2.113.409
w tym:
- wynagrodzenia                                                                                   25.674
- pochodne od wynagrodzeń                                                                46.181

§	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  kwotę 154.562,-zł tj. 62,12 % wykonanych wydatków  w roku 2004
      w tym:

§	utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę  156.114,-zł   tj. 99,52 % 
przewidywania wykonania wydatków w roku 2004 w tym:
- wydatki bieżące                                               -           156.144
§	wynagrodzenia                             -           130.657
§	pochodne od wynagrodzeń          -             25.457

§	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota    9.453,-zł t        j. 64,08 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2004

Z budżetu gminy przeznaczono  -    568.305,-zł tj. 126,15 %

§	zasiłki i pomoc w naturze 183.000,-zł  tj. 122 % planowanych wydatków   w 2004 r

§	usługi opiekuńcze i specjalistyczne 35.707,-zł  tj. 120,08% planowanych wydatków 2004 rok
w tym:
§	wynagrodzenia                            -             21.822
§	pochodne od wynagrodzeń         -               4.404     
  
§	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 261.598,-zł  tj. 117,77 % planowanych  wydatków w 2004 r.
w tym:
- wydatki bieżące                                              -           255.598
   z tego:
§	wynagrodzenia		                -           168.376
§	pochodne od wynagrodzeń        -             33.977
     - zakupy inwestycyjne                                       -               6.000

§	dodatki mieszkaniowe 25.000,-zł tj. 125 % planowanych wydatków gminy  
     w 2004 r i w całości muszą być pokryte z budżetu

§	pozostała działalność  43.000,-zł  tj. 170,63 % planowanych wydatków w 2004 r

§	domy pomocy społecznej – 20.000,-zł ( do tej pory wydatki nie były ponoszone)

DZIAŁ   854    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA              442.832

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

§	utrzymanie świetlic szkolnych                                           -            442.832
w tym: 
§	wynagrodzenia                                  -                       328.338
§	pochodne od wynagrodzeń               -                         68.515

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004r nastąpił 
spadek o 8,64 %

DZIAŁ   900     GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA   1.381.268

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie między innymi na:
·	utrzymanie i budowa nowych przystanków
·	wydatki związane z oświetleniem ulic
       w tym: modernizacja oświetlenia
·	utrzymanie oczyszczalni ścieków 
·	wspólnoty mieszkaniowe
·	różne opłaty i składki m.in. 2 % podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków ,oraz za odprowadzenie ścieków wg decyzji Wojewody
·	utrzymanie bloku awaryjnego
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2004r, nastąpił 
wzrost o 7,35 %

DZIAŁ   921    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	               740.000
                        NARODOWEGO								 
					
Dotacja dla instytucji kultury na 2005 r zaplanowana została w wysokości 740.000,-zł z przeznaczeniem na:
§	działalność podstawową             -     590.000
§	działalność inwestycyjną             -     150.000
Wydatki wzrosły o 17,46 %

DZIAŁ   926   KULTYRA FIZYCZNA I SPORT                                    189.422

Do   budżetu gminy na 2005 rok uwzględniono wydatki na:   
   
§	dotacja dla klubów LZS   -   100.000  
§	utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach  -  17000
§	pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną  -  72.422
Ogółem w tym dziale nastąpił wzrost o 40,00 % w porównaniu do przewidywanego wykonania  za 2004r.
W  budżecie gminy na 2005 r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

§	kanalizację Truskolasy – Węglowice                           -       255.740
§	  kanalizację sanitarną Grodzisko                                  -       367.992       
§	  remont i modernizacja dróg                                         -       390.800
§	  oczyszczalnia Wręczyca Wielka                                  -         94.500  
       R A Z E M                                                                          1.109.032

 -   spłaty kredytów i pożyczek pomostowych na zadania                       
 inwestycyjne w ramach programu “SAPARD” z 2004r  -     2.908.565   
================================================================
                                           								
			O g ó ł e m            	                                   4.017.597




	W stosunku do projektu budżetu na 2005 rok po stronie wydatków  zwiększono  : 

- wydatki na obronę cywilną  dotacja celowa z powiatu  o kwotę 7.798.- zł 
- wprowadzono do planu budowę chodnika w Czarnej Wsi  na kwotę 150.000.-zł 
- zwiększono wydatki na utrzymanie basenu szkolnego w Węglowcach  
   o  2.000.- zł 
- wprowadzono wybudowanie nitki  kanalizacji i wodociągu ul.Miodowa 
  we Wręczycy Wielkiej  -  100.000.- zł 
- na remonty szkół  przeznaczono kwotę  -  98.000.- zł 
- na adaptację pomieszczeń  pod Centrum Rehabilitacji  kwotę 50.000.-zł 
- adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w Hutce   -  30.000.-zł 
- na współfinansowanie z gminami założeń Pilotażowego Programu 
   “LIDER” – kwoę   20.000.-zł
- zwiększono wydatki na drogę Golce zgodnie z wnioskiem o kwotę 6.300.-zł   
- zwiększono wydatki na utrzymaniu wodociągów o kwotę 2.320,-zł

zmniejszono : 
 
- skreślono z planu drogę do pól  Kalej-Szarlejka  kwotę 68.400.-zł  środki 
   pochodziły z FOGR 
- zmniejszono wydatki w programie aktywizacji obszarów wiejskich zgodnie z    
  aneksem o kwotę  4.001.- zł   

Ogółem po stronie wydatków budzet gminu na 2005 rok został 
zwiększony o kwotę 394.017.- zł w porównaniu do projektu budżetu.

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik  Nr 6  natomiast wykaz inwestycji załącznik  Nr .12

Przedstawiony  budżet na 2005 rok stanowi minimum wydatków, a w niektórych działach jest nawet zaniżony np. : oświata 

Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2005  roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.
Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2005 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie.
Podejmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.  
Z chwila zapewnienia pozyskania środków unijnych  z ZPORR w ciągu roku wprowadzimy :
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem. 
- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II			 



D O T A C J E     C E L O W E       -        DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2005r stanowi kwotę – 2.593.563,-zł
które dzielą się na

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej ustalony        w wysokości  2.347.732,-zł.

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ      750        ADMINISTRACJA PUBLICZNA                      98.288

Rozdział   75011     Urzędy wojewódzkie                                        98.288

DZIAŁ     751         URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ       2.708
                              KONTROLI I OCHRONY  PRAWA ORAZ                
                              SĄDOWNICTWA														          
Rozdział   75101   Urzędy nacz.org.wł.państw.kontroli i ochr.pr.       2.708     
                                      
DZIAŁ    852          POMOC SPOŁECZNA                                 2.246.736	

Rozdział   85212    Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.    2.113.408
                               emer.i rent.z ubezp.społecznego
Rozdział   85213    Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier.niektóre         9.453
                               świadczenia z pomocy społecznej  
Rozdział  85214     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na       123.874
                               ubezp społeczne.                         

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalone zostały w wysokości     186.802.-zł

DZIAŁ   852       POMOC SPOŁECZNA                                        186.802 

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                  30.688
                           na ubezp.społeczne       

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                  156.114

 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
         realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 
         ustalone zostały w wysokości 	     1.231.-zł


DZIAŁ   801       OŚWIATA I WYCHOWANIE                                     1.231

Rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół                                    1.231


Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 

tj.

Dział 600         TRANSPORT I LACZNOSC                                     50.000 

Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                          50.000

DZIAŁ   754        BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.             7.798

Rozdział 75414   Obrona cywilna                                                        7.798     

Podział dochodów przedstawiają załączniki Nr.  2- 5


D O T A C J E   C E L O W E    -  WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2005r wynosi – 2.593.563,-zł z przeznaczeniem na:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.347.732,-zł

DZIAŁ   750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           98.288	

Rozdział  75011  Urzędy wojewódzkie                                            98.288

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

1.	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano 
      środki w wysokości 85.700,-zł

2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.200,-zł

3.	Wydział Rozwoju Regionalnego – 9.388,-zł

DZIAŁ   751      URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCHR   2.708
                          PRAWA ORAZ SĄDOW.						 
						 	

Rozdział  75101  Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli i ochrony prawa  2.708                                          

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.







DZIAŁ   852      POMOC  SPOŁECZNA                                   2.246.736

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą : 

§	zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 123.874,-zł
§	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9.453,-zł
§	świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego – 2.113.409 

Nadmienić należy  że w/ w środki są  niewystarczające w porównaniu do potrzeb. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 186.802,-zł i dotyczą:

DZIAŁ   852       POMOC  SPOŁECZNA                                        186.802

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.186.802

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                                  156.114

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie między j.s.t.

DZIAŁ   801       OŚWIATA I WYCHOWANIE                                    1.231

Rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół                                    1.231

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj. 57.798,-zł z przeznaczeniem na:

DZIAL  600   TRANSPORT I LACZNOSC                                      50.000

Rozdział  60016    Drogi publiczne gminne                                      50.000

DZIAŁ    754        BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.   7.798

Rozdział 75414    Obrona cywilna                                                       7.798
Środki zaplanowane dotyczą:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi                       -    7.498,-zł
- konserwacji i utrzymania systemów alarmowych   -       300,-zł

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2005r stanowią załączniki Nr .7- 10
























