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SZANOWNI  MIESZKAŃCY 
 
Mamy przyjemność spotkać się z Państwem 
po raz pierwszy na łamach tej broszurki, by przybliżyć Państwu zagadnienia 
gospodarki finansowej naszej gminy. 
Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych w budżecie Gminy  Skoroszyce 
na 2016 r. 
Jest to przypomnienie zagadnień z dziedziny finansów publicznych  z założenia 
bardzo uproszczone. 
Jego celem jest nie tyle szczegółowe analizowanie wszelkich kwot w budżecie, co 
raczej przybliżenie zjawisk i wielkości związanych z  tworzeniem i wykonywaniem 
budżetu naszej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Jak powstaje budżet?    

     
Na początku warto wiedzieć, że ten kto wydaje pieniądze na realizację zadań 
gminy, składa do Wójta w terminie do 15 października roku poprzedzającego 
rok budżetowy wniosek o przyznanie pieniędzy na następny rok.     
 

Jak przedstawiał się budżet naszej gminy  na rok 2016 ? 

 
Odpowiedź pokrótce. Najpierw kilka podstawowych pojęć z jakimi Państwo spotkacie 
się przy próbie odpowiedzi na pytania o nasz budżet. 
Oto niektóre z nich: dochody, wydatki, przychody, rozchody. Są to pojęcia 
z dziedziny finansów publicznych, mające swoje zdefiniowane znaczenie. 

 
 

W przypadku Gminy Skoroszycie wyglądało to tak ( po wykonaniu): 
 

Dochody              - 20 519 007,-zł 
 

                                Wydatki                   - 19 336 602,-zł 
                                Wynik budżetu roku 2016   -    (+)  1 182 405,-zł 
 
             Przychody ogółem            -            2 371 496,-zł 
                                w tym: 
  
         Przychody (jako oszczędności z lat ubiegłych -   
                                 nadwyżka )                                           - 1 144 565,-zł 
                                 Przychody wolne środki                     - 1 226 931,-zł                                     
                                 Rozchody, to spłaty przychodów ( pożyczek na realizację 
planowanych zadań). W 2016 roku nie wystąpiły rozchody.             
 
Jak to rozumieć ( pozycje wg planu)? 
 
Dochody to pieniądze, które dostajemy 
do dyspozycji i możemy je wydać. 
Planowaliśmy zgromadzić 20 512 118,- zł                       
 
Mamy ambitne plany i chcemy wydać,  aż 20 862 048,- zł 
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Kasy brakuje – prawda.   ILE? DUŻO!  
 
Bo: 20 512 118 –  20 862 048 = „-‘’ 349 930 – to jest brak ( niedobór budżetu) 
ale mamy oszczędności ( przychody) i nie musimy pożyczać 
Jak brakuje „ kasy” to musimy pożyczyć. 
Te pożyczone pieniądze to nasze przychody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Gdybyśmy chcieli porównać budżet gminy do budżetu domowego, przedstawiałoby 
się to w następujący sposób: 

• Dochody – to nasze pensje, 

• Jeśli spłacamy kredyt na samochód lub mieszkanie  - to są to  
nasze rozchody. 

• Reszta zostaje na życie – czyli na wydatki, 

• Jeśli brakuje - to zawsze jak w życiu mamy dwa wyjścia: albo  
”zaciskamy pasa” i rezygnujemy z niektórych wydatków, albo 
pożyczamy pieniądze. 

Są to właśnie przychody, które w przyszłości trzeba będzie oddać ( spłacić). 
 

 
Wracając do naszego budżetu, 

 
 

mamy 20 512 118,- zł  - dochodów, które uzupełniamy 
z zaoszczędzonych w roku ubiegłym mamy  349 930,- zł 

 

R a z e m :  20 862 048,- zł 
 

Nie spłacamy pożyczki – rozchody „0”, zatem: 
 
 

 
 

 

DOCHODY 
 

 

 

 

ROZCHODY 

 

 

 

 

PRZYCHODY 

 

WYDATKI 
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Z o s t a j e   nam  na wydatki  20 862 048 zł. 
 
 

I cały nasz budżet!   

 
 
 
No, ale najpierw trzeba                 
mieć pieniądze. 
 
 

 

Skąd  bierzemy  pieniądze? 
 

Gmina może uzyskiwać dochody z różnych źródeł. 
 

Oczywiście to, czy gmina może uzyskiwać dochody z jakiegoś tytułu  
musi być uregulowane w przepisach prawa.  
Nie ma tu miejsca na żadną samowolę. 
Co i w jakiej wysokości jest „gromadzone” przez gminę wynika z ustaw oraz uchwał 
Rady Gminy. 
 

Informacje o stanie kasy gminnej monitorowane są sprawozdawczością 
miesięczną, a po każdym kwartale sporządzane są sprawozdania         
rozliczające szczegółowo dochody i wydatki, które przesyła 
Skarbnik Gminy do Ministerstwa Finansów  ( przez RIO w 
Opolu). 

 
Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów.   
 
Są to: dochody własne, subwencje, dotacje, środki z budżetu UE i inne. 
 

• Dochody własne - gromadzimy sami albo otrzymujemy  
z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. 

• Subwencje  - otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, 

• Dotacje - otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji 
( w tym także zagranicznych). 

 
Dochody własne  - gromadzimy na podstawie różnych ustaw i wolno 
nam je wydawać na co chcemy (oczywiście w granicach prawa  
i na cele, które należą do zadań gminy). 

 
Subwencje -  to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina 
może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami. 

 
Dotacja - ma określone przeznaczenie i nie wolno nam jej wydać 
na inne cele. 
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Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy możliwość pozyskiwania 
środków ze źródeł zagranicznych. Fundusze unijne  
są wykorzystywane na ściśle określony cel i podlegają bardzo drobiazgowemu 
rozliczeniu.  
Najprościej mówiąc, pieniądze (dochody) gromadzimy sami bądź, często na 
podstawie starań, je otrzymujemy. 
 
 

• Co sami gromadzimy? 

 
I. Opłaty z mienia komunalnego:                 
 

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę,   
     czynsze z najmu     166 661,- 
2. Dochody ze sprzedaży działek, garaży, 
     mieszkań i lokali             68 444,- 
3. Inne (  za nieterminowość )                1 183,- 

    
 

II. Różne opłaty: 
 
1. Opłaty za zajęcie pasa drogi lub umieszczenie 
    w pasie drogi                10 121,- 
2. Opłata skarbowa      18 126- 
3. Opłata eksploatacyjna               23 490,- 
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów 
     alkoholowych                      106 481,- 
5. Opłaty za przedszkole i stołówki ( wsad do kotła) 
                                                                             116 484,- 
6. Opłaty z gospodarki komunalnej           644 911,- 
 

III. Dochody  podatkowe  
  

1. Podatek od nieruchomości          2 034 245,- 
2. Podatek rolny            1 248 617,- 
3. Podatek leśny       14 156,- 
4. Podatek od środków transportowych               87 561,- 
5. Wpływy z różnych opłat        8 279,- 
 

IV. Odsetki od nieterminowych wpłat  i  opłata prolongacyjna 
  11 315,- 
  

V. Odsetki od środków oszczędnościowych ( lokaty) 
  33 442,- 

     VI.       Odzyskany Vat i inne                                             210 632,- 
 
 

Czyli razem to daje   4 804 148,- 
 

• Co otrzymujemy? 
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I. Udziały w podatkach dochodowych 
                   

1. Udziały gminy w podatku PIT           2 762 684,- 
2. Udziały gminy w podatku CIT      13 271,- 

 
     II.  Dochody z podatków płaconych na terenie gminy  

 
1. Karta podatkowa                  0,- 
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych  235 994,- 
3. Podatek od spadków i darowizn         5 459,- 

 
    III.   Subwencje              6 364 270,- 
  
    IV.      Dotacje 

             
           1. Dotacje na sprawy administracyjne,  
                obronne, wypłatę akcyzy i inne             774 779,- 
       2. Dotacje na zadania z zakresu  
                opieki społecznej            5 266 666,- 
           3. Dotacje na oświatę i edukację                  284 847,- 
 

 Czyli razem to daje:          20 512 118 ,- 
 

    Mamy zatem łącznie:            20 512 118,- 
 
W 2016 roku nie zamierzaliśmy pożyczyć                0,- 
„Zaoszczędzone „                 349 930,- 
RAZEM              20 862 048,- 

 
 
To, ile i gdzie pożyczamy, nie jest dowolne. 
Wyboru dokonuje się w oparciu o kryteria ekonomiczne. Instytucjami udzielającymi 
pożyczki lub kredyty są najczęściej banki lub fundusze posiadające środki 
przyznawane na specjalnych preferencyjnych zasadach. 
Nie można też zadłużać się bez końca.  Regulacje ustawowe określają indywidualne 
wskaźniki dla każdej gminy (wynikają z bazy danych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dla gminy Skoroszyce. Opracowana została do 2021 roku).  
 
 
 
Tak wyglądają wszystkie          
nasze zaplanowane 
dochody i przychody. 
 
Plany ? Na pewno należy planować! Z głową! 
To cele, do których dążymy.                                                   
Sakwa będzie się zapełniać przez 
cały rok – na cały też rok tych 
pieniędzy ma wystarczyć, 
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a rok długi, sami Państwo wiecie.  
Niejednokrotnie przychodzi taki czas, 
że” zbiera się ziarnko do ziarnka, by zebrała się miarka”.     
Wydawać każdy lubi, umie, chce – lecz, by wydawać 
najpierw trzeba mieć co wydawać, dlatego na początek 
mamy  dochody. 
 

W porównaniu z latami  2013-2016 budżet  wg ważniejszych źródeł 
pochodzenia kształtował się następująco: 

 

Źródło rok 2013 rok 2014  Rok 2015  rok 2016 

Dochody własne 7 176 608 7 605 802 8 062 402 7 803 186 

Dotacje (zlecone) 2 318 745 2 511 128 2 485 048 5 695 922 

Dotacje ( wł.i in.) 646 188 694 643 974 574 655 629 

Subwencje 6 052 926 5 449 193 5 972 584 6 364 270 

Pozostałe Fun. E 178 645 604 108 1 211 524 0 

Ogółem 16 373 112 16 864 874 18 706 132 20 519 007 

Liczba 
mieszkańców 

6 400 6 355 6 287 6 197 

 Dochód na  
1 mieszkańca 

2 558,30 2 653,80 2 975,40 3 311,10 

 

Kolejne z kluczowych pytań to: 

 
1. Na co wydajemy? 
2. Kto wydaje gminne pieniądze? 
 

Środki (dochody) uświęcają cel – celami są zadania, które gmina realizuje w oparciu 
o obowiązujące przepisy. 
 
Do realizacji zadań nałożonych na  gminę powołane zostały jednostki wykonujące te 
zadania. 
Są to: 

• Urząd Gminy 

• Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli wraz z placówkami 
oświatowymi ( szkoły, przedszkola ) 

 
Te jednostki są ściśle powiązane z budżetem i wszystkie kwoty, którymi dysponują 
są w nim uwidocznione. 
 
Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące 
z budżetu dotacje. 
Są to: 

• Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce, 

• Zakład Oczyszczania i  Wodociągów. 
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Ta jednostka oraz zakład budżetowy zostały utworzone i są nadzorowane przez 
Gminę, ale ich powiązanie z budżetem jest „luźniejsze”, a oprócz dotacji z budżetu 
dysponują środkami wypracowanymi przez siebie. 
 
 

Na jakie cele jednostki wydają pieniądze ? 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i melioracje wodne  
                                                                                           473 903,-zł           
 

• Inwestycja gminna dotycząca przeprojektowania dokumentacji na zadanie 
kanalizacyjne Giełczyce –Sidzina oraz budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami i pompownią ścieków, z zasilaniem energetycznym i wodnym  
w ulicy Szkolnej  w miejscowość Chróścina. 

  
Izby rolnicze            24 579,-zł 
 

Pozostała działalność w obrębie  działu  rolnictwo     656 260,-zł 
  
Leśnictwo                                  1.000,-zł 
 
Transport i łączność            496 003,-zł 
 

Drogi publiczne powiatowe: 
 

Partycypacja w kosztach realizowanych zadań remontowych prowadzonych przez 
powiat: budowa odcinka chodnika w m. Czarnolas oraz w Brzezinach. Koszt 47 708,-
zł. 

 
Drogi publiczne gminne: 
 

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano: 
 

1.Modernizację nawierzchni drogowej kostką brukową w miejscowości Sidzina  
 w ramach Funduszu Sołeckiego ,  
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Makowicach, 
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi osiedle Zacisze, 
4. Odbudowę placu w miejscowości Sidzina wraz z wjazdem do Szkoły Podstawowej, 
5. Wiaty przystankowe w miejscowości Sidzina w ilości 3 sztuk. 
 
Zrealizowane zadania o charakterze inwestycyjnym wykonano na łączną kwotę 
146 954,- zł w całości ze środków własnych budżetu. 

 
W ramach wydatków bieżących na przełomie 2016 roku zrealizowano zadania na 
łączną kwotę 301 341,- zł. 
 
Polegały na :    

•   zimowym utrzymaniu dróg (odśnieżanie i piaskowanie), 

•  zakupie znaków drogowych i ich montażu, 

•  równaniu dróg, 
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• zakupie kruszywa i rozplantowanie, 

• remoncie bieżącym dróg i parkingów na os. Tumbewa w Chróścinie, 

• wykonanie prac związanych z nawierzchnią w Sidzinie, 

ul. Radziechowska, 

• cząstkowej naprawie dróg asfaltowych (łatanie na terenie gminy- ZOiW), 

• naprawie kolektora burzowego w ulicy Dolnej m. Chróścina oraz 

odwodnienie, 

• utwardzeniu nawierzchni ulicy Zbożowej, 

• ścince poboczy dróg (drogi gminne w m. Makowice), 

• wykonaniu projektów organizacji ruchu (wg bieżących potrzeb), 

• naprawie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu w m. Sidzina, 

• przeprowadzeniu pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-

drogowych, 

• wykonaniu czasowej ( co 5-lat) kontroli dróg, 

• wykonaniu odwodnienia drogi wewnętrznej na os. Tumbewa, 

 w Chróścinie, 

• inne różnorodne zadania w ramach działu 600- transport i łączność. 

 
    

Gospodarka mieszkaniowa         78 053,-zł 
 

• przygotowanie dokumentacji do zbywania mienia gminnego 

• utrzymanie, remonty, konserwacja i zakupy dotyczące zasobów gminnych. 
 

Działalność usługowa                        12 980,-zł 
 

• zmiana  planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  
oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

                    

Administracja publiczna            2 055 268,-zł 
 

• zadania  zlecone- rządowe , 

• wydatki Rady Gminy,   

• koszty związane z funkcjonowania Urzędu Gminy, 

• promocja gminy, 

• pozostała działalność. 
 
 

Obrona narodowa            1 000,-zł 
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Bezpieczeństwo publiczne              189 655,-zł                            
 

• koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,        

• zadania z zakresu – obrony cywilnej.                                                                      
 
 Obsługa długu publicznego                        4 308,-zł,-zł 
                 

• spłata odsetek od pożyczek. 
 
Ochrona zdrowia                                                           88 630,-zł 
 

• realizacja zadań  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz narkomanii. 

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 1 078 269,-zł 
 

• koszt  oświetlenia i konserwacja urządzeń przy drogach, 

• koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

• wydatki związane z funkcjonowaniem  PSZOK-u, 

• wydatki związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, 

• wydatki związane z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie całej gminy, 

• administrowanie składowiskiem będącym z fazie rekultywacji, inne. 
 

Wydatki majątkowe realizowane w tym dziale to: 
 
 

• Rekultywacja gminnego składowiska odpadów, 

• Opracowanie dokumentacji technicznej  i budowa nowej linii oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Mroczkowa, zadanie realizowane w ramach 

środków funduszu sołeckiego. 

• Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skoroszyce dz. 

241/1, - zadanie na podstawie uchwały Rady Gminy Skoroszyce 

Nr XXV/176/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 

• Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK – 

stosownie do pozwolenia), zadanie realizowane w ramach środków z wpływów 

z odpadów. 

• Zakup koparki,  

• Rewitalizacja  przestrzeni na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie 

parku pałacowego w m. Skoroszyce. Zadanie realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego. 

• Budowa placu zabaw w m. Skoroszyce. Zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego. 

• Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej ( na terenie parku 

pałacowego w m. Skoroszyce ).  

• Wyposażenie w  małą architekturę w miejscowości Czarnolas (sprzęt do 

fitness). 

• Wyposażenie w  małą architekturę w miejscowości Makowice (sprzęt do 

fitness). 
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• Wyposażenie w  małą architekturę w miejscowości Sidzina (sprzęt do fitness). 

Trzy powyższe zadania realizowane były w ramach programu : „Odnowa wsi” 

pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Łączny koszt tych 

zestawów fitness  wyniósł  19 109,46 zł. 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   337 628,-zł 
 

• koszty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz drobne 
remonty, 

• dotacja dla instytucji kultury oraz biblioteki –kwota 185 000,-zł 
 
Kultura fizyczna i sport                                                         134 869,-zł 
 

• koszty związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w ramach 
wydatków budżetowych i funduszu sołeckiego, wydatki w formie dotacji na 
sport masowy – kwota 55 000,-zł , którego realizacją na terenie gminy zajmuje 
się Gminne Stowarzyszenie LZS, 

•  wydatek majątkowy polegający na wykonaniu ogrodzenia boiska  i zakupem 
piłko chwytaczy w ramach funduszu sołeckiego zrealizowało sołectwo 
Chróścina. 

 
 
Zadania opisane wraz z zadaniami majątkowymi Gminy Skoroszyce  wykonuje 
Urząd Gminy. 
    
Pomoc społeczna                                            5 850 647,-zł          
 

• Wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze, 

• Ubezpieczenia zdrowotne dla pobierających świadczenia, 

• Wypłata świadczeń wychowawczych 500+, 

• Wypłaty zasiłków mieszkaniowych i energetycznych, 

• Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, 

• Koszty funkcjonowania GOPS, 

• Pozostała działalność w obrębie działów. 
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej  i ochrony zdrowia wykonuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 
Oświata i wychowanie                                          7 553 812,- zł 
 

• Wydatki szkół podstawowych , przedszkoli ,  gimnazjum związane z  : 

• funkcjonowaniem placówek tj. bieżące utrzymanie i remonty, 
• wynagrodzenie nauczycieli,        

• koszty dowożenia uczniów do szkół oraz zakupy biletów 
           miesięcznych, 

• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 
           Zespołu Ekonomicznego, 

• wydatki na sport szkolny, doradztwo metodyczne, stołówki szkolne.                               
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Edukacyjna opieka wychowawcza - 293 788,-zł           
 

• wydatki związane z funkcjonowaniem  świetlic szkolnych 
    i pomoc materialna dla uczniów  

 
 
Zadania z zakresu oświaty i edukacji  wykonują Zespół Szkół, Zespoły Szkolno  
Przedszkolne, Szkoła Podstawowa w Makowicach oraz  Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli. 
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  185 000,-zł 
( wydatki w ramach dotacji z działu 921) 
 

• Wydatki z zakresu kultury,  realizowane są przez powołaną w tym celu instytucję 
kultury realizującą zadania w zakresie  upowszechniania kultury , w tym  także 
prowadzenie  biblioteki gminnej.     

 
Zadania z zakresu kultury wykonuje Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce 
 z siedzibą w Sidzinie. 
 
Przedstawione  wydatki   dają mam razem   19 336 602,-zł 
 
             

 

OGÓLNIE  NIE  MOŻE  BYĆ WIĘCEJ,  NIŻ  MAMY   DOCHODÓW  
 I  PRZYCHODÓW ,  BO  BILANS MUSI  WYJŚC  NA „ZERO”  .  

 

Dochody + przychody  = wydatki + rozchody 
 
Teza powyższa na cyfrach planistycznych dla 2016 roku to: 
 

20 512 118 + 226 930 + 123 000  = 20 862 048 + 0 

stąd: 

  20 862 048 = 20 862 048 

 

Matematycznie:                                              L = P 

Budżet zrównoważony, gdyż nie może być inaczej. Waga poniżej 

 to nie tylko symbol , lecz ogólnie obowiązująca zasada. 

 
 
Prognostyczne scenariusze dla budżetu nakreśla 
osoba zwana skarbnikiem , a urealnia je samo 
życie. 
Proszę się zgodzić, że jest to prawie dokładnie  
rodzinny budżet, tylko nieco większy, który ma  
służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
przez zbiorowe zaspokajanie ich potrzeb . 
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Przedstawione powyżej informacje można jeszcze rozszerzyć o dodatkowe np.  
z budżetu gminy udzielane są dotacje dla: 

 
 

 
 
Lp. 
 

 
 

Dział 

 
 

Rozdz. 

 
 

§ 

 
 

Nazwa 

 
 

Nazwa zadania 

 
Plan 

dotacji  
w zł 

 
Wykonanie 

ogółem 
w zł/gr   

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
1. 

 
801 

 
80146 

 
2330 

 
Urząd 
Marszałkowski 
 

Wydatki bieżące  
Doradztwo metodyczne. 

 
11 950 

 
11 950 

 
Ogółem kwota dotacji celowych 

 

 
 
 

 
11 950 

 
11 950 

 

 
1. 

  
 Dotacje podmiotowe  

 

 
185 000 

 
185 000 

 
1.1 

  
Ośrodek Kultury Gminy 
Skoroszyce 
 

 
921 

 
92105 

 
2480 

 
Bieżące. Zadania 

statutowe 

 
159 800 

 
159 800 

 
1.2 

 
Biblioteki 

 
921 

 
92116 

 
2480 

Bieżące. Zadania 
statutowe 

 
25 200 

 
25 200 

 
2. 

 
Dotacje na zadania inwestycyjne 

  

 
232 695 

 
58 261 

2.1 Dotacje na zadania 
inwestycyjne dla zakładu 
budżetowego 

900 90017 6210 - Opracowanie 
wariantowej koncepcji 
poprawy zaopatrzenia 

 w wodę, 
 - Rozbudowa PSZOK-u, 

- Zakup koparki 

 
 
 

184 000 

 
 
 

47 917 

2.2  Wpłata jednostek na państwowy Fundusz Celowy  na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

700 700 

 Wpłata na państwowy 
Fundusz Celowy   

754 75495 6170 Dofinansowanie zakupu 
dla Komendy 

Powiatowej Policji w 
Nysie 

700 700 

2.3 Dotacje celowe przekazane gminie na  inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jst 

47 995 9 644 

 Gmina Nysa 750 75095 6610 Realizacja projektu 
„Partnerstwo Nysa 

2020”. 

47 995 9 644 

 
3. 

 
Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane  przez 
podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych  

 

 
55 000 

 
55 000 
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3.1. 

  
Podmioty wybrane w  
drodze konkursu ofert 
 

 
926 

 
92605 

 
2830 

 
Upowszechn. sportu 

 i rekreacji. 

 
55 000 

 
55 000 

 
 
Wydatki budżetu gminy ( wg wykonania)  można przedstawić w podziale  
na realizujące je jednostki : 
 
Przedstawia się  tak (przy ogólnej kwocie)   -               19 336 602,- 

• Urząd Gminy      -          5.722 067,- 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  -                  5 939 276,- 

• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkół i Przedszkoli      -   473 354,-   

• Zespół Szkół Skoroszyce    -           3 630 780,- 

• ZSP Chróścina     -          1 524 777,- 

• ZSP Sidzina      -          1 347 830,- 

• SzP Makowice     -   698 518,- 

 
Prezentacja według kryterium ,  wydatki   w podziale na następujące ich grupy: 
 
 

 

W
y

d
a

tk
i 

1. 
Inwestycje 

 
780 602 

2. Dotacje udzielone przez gminę 310 211 

3. Wynagrodzenia z pochodnymi 8 199 441 

4. Świadczenia udzielone 5 722 267 

5. 
Odsetki od zadłużeń 

 
4 308 

6. 
Pozostałe wydatki 

 
4 319 773 

Razem 19 336 602 

 
Wydatki  z pozycji 3 tj. wynagrodzenia, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia 
 z umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy przedstawiają 
się następująco:  
 

• Urząd Gminy             1 333 530 

• Szkoły Podstawowe                      2 997 517 

• Gimnazja              1 168 716       

• Przedszkola i oddział p.           1 101 491 

• GZEASiP  i dowozy     335 198  

• Świetlice i inne rozdz.              313 062 

• GOPS i inne rozdz. w dz. 852   426 275 

• Ochrona zdrowia      16 313 

• Gospodarka komunalna                               117 400 
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• Inne rozdziały     389 939   
Wynagrodzenia razem            8 199 441 

 
 

 
Porównanie wydatków w latach 2013-2016 

 

Wydatki Rok 2013 Rok 2014   Rok 2015  Rok 2016  

Oświata 8 099 818 7 765 304 7657 705 7 847 600 

Pomoc społeczna 2 641 402 2 844 859 2 661 673 5 850 647 

5 850 647 2 171 306 2 177 303 2 591 273 2 055 268 

Gosp. komunalna 590 064 934 853 1 085 235  1 078 269 

Transport 542 737 139 596 561 853 496 003 

Kultura 860 237 348 004 345 292 337 628 

Gosp. mieszkaniowa 85 741 76 750 121 542 78 053 

Sport  269 571 106 310 119 672 134 869 

Obsługa długu 93 177 56 028 20 720 4 308 

Straże pożarne 159 596 254 526 219 972 189 655 

Rolnictwo 672 627 695 015 2 009 668 1 154 742 

Ochrona zdrowia 103 204 106 351 85 765 88 629 

Pozostałe działy 43 251 78 273 82 081 20 931 

Ogółem 16 332 731 15 580 472 17 562 451 19 336 602 

Liczba 
mieszkańców 

6 400 6 355 6 287 6 197 

Na 1 mieszkańca 2 552,00 2 451,70 2 793,50 3 120,30 

 
 

Ostatnim układem wydatków , który prezentuję w układzie tabelarycznym  są 
inwestycje.  Ich plan i wykonanie poniżej: 

 

Lp. 
Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów 

inwestycyjnych 

Plan na 

2016 w złotych 

Wykonanie 

w zł 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

Inwestycje w rozdziale 01010 

 

430 000 421 983 

1.1 

 

Przeprojektowanie dokumentacji na zadanie:” Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce-Sidzina . 

Etap I; miejscowość Giełczyce (druga część)”. 

                                                 

10 000 9 225,00 

1.2 

Budowa  kanalizacji sanitarnej z przyłączami , 

przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym, 

 i wodnym w ulicy Szkolnej w Chróścinie  

420 000 412 758 

 

2. 
 Inwestycje w rozdziale 60016 150 853 146 954 

2.1 
Modernizacja nawierzchni drogowej kostką brukową 

 w miejscowości Sidzina (Fundusz sołecki) 

25 853 
25 709 

2.2 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

 w Makowicach 

35 000 
34 981 
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2.3 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

Osiedle Zacisze  w Chróścinie 

25 000 
22 632 

2.4 
Odbudowa placu w miejscowości Sidzina wraz z wjazdem 

 do Szkoły Podstawowej 

40 000 
39 999 

2.5 Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Sidzina 25 000 23 633 

 
Rozdział 70095 

 

20 000 
18 325 

3.1 
Wykonanie ogrodzenia przy pomniku, infrastruktury 

towarzyszącej wraz  nasadzeniem  

20 000 
18 325 

 

4. 

 

Inwestycje w dziale 750 

 

 

54 995 16 573 

 

 

Rozdział   75023 

 

 

7 000 6 929 

4.1 
Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem 

 i osprzętem towarzyszącym 

7 000 
6 929 

 

 

Rozdział  75095 

 

 

47 995 9 644 

4.2 

Projekt w ramach konkursu MRR pn.” Rozwój miast poprzez 

wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca  

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 

 

 

47 995 

 

9 644 

5. 

 

Inwestycje w rozdziale   80101 

 

 

100 000 27 060 

5.1 

Zakup kotła centralnego ogrzewania o mocy 225kW do 

Szkoły Podstawowej w Sidzinie wraz z demontażem starego 

i montażem nowego pieca. 

 

60 000 0,00 

5.2 

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie wraz 

  z przygotowaniem studium wykonalności pod potrzeby 

złożenia wniosku o dotacje na termomodernizację obiektu. 

 

40 000 
27 060 

6. 

 

Inwestycje w dziale 900 

 

 

273 624 136 033 

 

 

Inwestycje w rozdziale   90002      

                                                        

 

1 230 

 

1 230 

6.1 

 

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów  

 

 

1 230 

 

1 230 

 
Inwestycje w rozdziale   90015                                                             36 040 35 615 

6.2 

Opracowanie dokumentacji technicznej  i budowa nowej linii 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczkowa(Fundusz 

sołecki i budżet gminy ) 

 

 

16 040 
15 615 

6.3 

Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości  

Skoroszyce dz. 241/1 

 

         

       20 000 20 000 
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Inwestycje w rozdziale  90017 184 000 47 917 

6.4 

 

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych ( PSZOK – stosownie do pozwolenia; 

finansowanie ze środków z gospodarki odpadami) 

17 000 14 417 

6.5 
Opracowanie wariantowej koncepcji poprawy zaopatrzenia  

w wodę Gminy Skoroszyce (środki budżetu gminy) 35 000 33 500 

6.6 
 

Zakup koparki (środki budżetu gminy) 132 000 0,00 

 

 

Inwestycje w rozdziale   90095 

 

52 354 51 271 

6.7 

Rewitalizacja  przestrzeni na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe na terenie parku pałacowego  

w m. Skoroszyce (Fundusz sołecki) 

7 927 7 917 

6.8 
 

Budowa placu zabaw w m. Skoroszyce (Fundusz sołecki) 17 927 17 910 

6.9 
 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej (na 

terenie parku pałacowego w m. Skoroszyce) 7 000 6 335 

6.10 

 

Wyposażenie w  małą architekturę w miejscowości 

Czarnolas (sprzęt do fitness) 

6 500 6 370 

6.11 

 

Wyposażenie  w małą architekturę w miejscowości 

Makowice (sprzęt do fitness) 

6 500 6 370 

6.12 

 

Wyposażenie  małą architekturę w miejscowości Sidzina 

(sprzęt do fitness) 

6 500 6 369 

7. 
 

Inwestycje w rozdziale   92601 13 000 12 974 

7.1 
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz 

 z wyposażeniem w m. Chróścina ( fundusz sołecki) 13 000 12 974 

8. 
 

Inwestycje w rozdziale   75495 700 700 

8.1 
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Nysie 700 700 

  

 Razem  

 

 

1 043 172 780 602 

 
 
Pieniądze jakie Gmina Skoroszyce przeznaczyła na zadania i zakupy inwestycyjne 
w  roku 2016, to wg planu 1 043 172,-zł wykonano na poziomie 74,8%. Kwota 
zrealizowanych wydatków to  780 602,-zł. 
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Tak w skrócie przedstawia się budżet Gminy Skoroszyce 
 
 
Broszura niniejsza nie wyczerpuje szczegółowego katalogu dochodów  i wydatków 
gminy. Z konieczności przedstawione zostały tylko te najważniejsze. 
  

Wspomnę jeszcze o procedurze uchwalania budżetu.  Do 15 października 
zgłaszane są wnioski  o  środki na rok następny. Wójt, poprzez Skarbnika, 
przygotowuje projekt budżetu na dany rok  w terminie do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy. Projekt przedkłada Radzie Gminy i przesyła 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, która sprawuje nadzór nad budżetem 
gminy.  Rada Gminy uchwala budżet w terminie do 31 grudnia, dopuszczalny termin 
uchwalenia budżetu to 31 stycznia roku budżetowego. 
 
Środki, którymi dysponujemy w trakcie roku, nie zjawiają się nagle. Są one 
gromadzone na specjalnym rachunku bankowym i spływają stopniowo przez cały rok. 
Dopiero z tego rachunku są rozdysponowywane do jednostek realizujących budżet. 
Siłą rzeczy proces realizacji wydatków musi być skoordynowany z harmonogramem 
przewidywanych wpływów. 
 
W trakcie roku budżet może być modyfikowany i zmieniany. Czyni to Rada Gminy  
na wniosek Wójta bądź sam Wójt Gminy. 
 
Mamy nadzieję, że pomogłam znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie „skąd 
bierzemy i na co wydajemy pieniądze”, chociaż zdaję sobie sprawę z trudności  
w takim sformułowaniu informacji o budżecie. Dlatego też czekam na sygnały od 
Państwa dotyczące odbioru tej publikacji. 
 
Informację o powyższej broszurze  w formie pisemnej można przesłać na adres 
Skarbnika Gminy Skoroszyce Jadwigi Piela, (autora przygotowanego materiału) – 
adres: Urząd Gminy Skoroszyce,  
48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, lub na adres e-mail:  
skarbnik@skoroszyce.pl.  
 
 
 
 
 
          Jadwiga Piela 
 
         
         
 
 
 
Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu zapraszamy na naszą stronę 
internetową: www.bip.skoroszyce.pl  (zakładka : Finanse) bądź do Skarbnika Gminy, 
pokój nr 20 w Urzędzie Gminy w Skoroszycach, tel. (077-431 80 82-3 w.80). 
 

mailto:skarbnik@skoroszyce.pl
http://www.bip.skoroszyce.pl/
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