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Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 

 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy 

Wierzbica na 2023 rok wraz z załącznikami. 

 

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów opracowany 

został w pełnej szczegółowej klasyfikacji budżetowej. 

Dochody w projekcie budżetu na 2023 rok określono w wysokości 50 692 730,11 zł, a wydatki 

w wysokości  57 276 575,11 zł. 

Planowany deficyt  budżetu w kwocie 6 583 845,00 zł. 

W przychodach  2023 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 200 000,00 zł . 

W roku 2023 na spłatę  rat kredytów zaplanowano kwotę  1 072 000,00 zł i ujęto w pozycji rozchody 

budżetu. 

 

Dochody budżetowe 

 

Dochody budżetowe opracowano w wersji szczegółowej według działów, rozdziałów i paragrafów 

klasyfikacji  budżetowej. 

Stawki podatkowe przyjęto według podjętych uchwał Rady Gminy Wierzbica obowiązujących 

w 2017 roku oraz uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2022 dla ustalenia 

podatku rolnego. 

Dotacje na zadania zlecone i powierzone zostały przyjęte na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  znak  WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 

2022 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD  3112/.2.10.2022 z 

dnia 20 października 2022 r oraz pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 

października 2022 r. 

 

Ogółem planowane dochody zamknęły się kwotą  50 692 730,11 zł i według źródeł pochodzenia 

przedstawiają się następująco: 

 

Tabela nr 1 do projektu budżetu: 

 

Wyszczególnienie Projekt planu 

na 2023 rok 

% 

udział 

ogółem 

2023 

rok 

DOCHODY OGÓŁEM 50 692 730,11 100,00 

Dochody własne w tym: 17 696 903,86 34,91 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 

- wpływy z podatku od nieruchomości 

- wpływy z podatku rolnego 

- wpływy z podatku leśnego 

- podatek od środków transportowych 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 

- wpływy z opłaty targowej 

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

- pozostałe dochody bieżące gminy 

5 369 641,00 

316 628,00 

2 992 743,00 

444 144,00 

15 037,00 

716 743,00 

401 000,00 

41 220,00 

310 000,00 

1 345 000,00 

8 600,00 

5 736 147,86    
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DOTACJE ogółem, w tym: 14 879 190,25 29,35 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 

- na dofinansowanie zadań własnych 

- na realizację projektów z udziałem środków unijnych 

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji   

   Strategicznych  

5 879 682,00 

712 380,00 

5 237 128,25 

 

3 050 000,00 

 

SUBWENCJE 18 116 636,00 35,74 

- oświatowa 

-wyrównawcza 

- równoważąca 

12 274 243,00 

5 587 927,00 

254 466,00 

 

 

Dochody bieżące  na 2023 rok zaplanowano w kwocie 42 426 834,11 zł, a majątkowe w kwocie   

8 265 896,00 zł. 

 

 

Wydatki budżetowe 

 

Plan wydatków budżetowych 2023 rok został opracowany w jednej wersji to jest ze szczegółowością 

służącą do sprawozdawczości budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów. 

Na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie oraz utrzymanie jednostek powiązanych 

z budżetem gminy w projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto w łącznej kwocie 57 276 575,11 zł, 

z tego: wydatki bieżące w kwocie 44 862 679,11  zł, a majątkowe w kwocie 12 413 896,00 zł. 

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowane wydatki bieżące 

nie przewyższają dochodów bieżących. 

W rozdziale 01030 „ Izby Rolnicze” zgodnie ze stosowanymi przepisami zaplanowano wydatki 

w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ( 444 144,00 x 2% = 8 883,00zł), 

w planie wydatków zaplanowano rozliczenie dochodów z m-ca grudnia 2022r. 

W budżecie utworzono : 

- rezerwę ogólną w wysokości 205 000,00 zł, tj.  większą niż 0,1% a mniejszą niż 1% wydatków 

budżetu ( 57 276 575,11 zł x 0,1% = 57 276,58 zł) 

-  rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono 

w wysokości 145 000,00  zł tj. większą niż 0,5 % a mniejszą niż 5% wydatków budżetu 

(57 276 575,11 zł) pomniejszonych o wydatki majątkowe ( 12 340 029,21 zł),  rezerwę na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne (73 866,79 zł) wynagrodzenia (23 662 579,25 zł) oraz wydatki na obsługę 

długu (620 000,00 zł).  

 

W budżecie 2023 roku wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym: 

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 160 000,00 zł 

planuje się w całości przeznaczyć na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz narkomanii. 

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdziale 90002 w 

wysokości 1 345 000,00 zł. Dochody te również w całości planuje się przeznaczyć na realizację 

Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. 

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdziale 90019 

§ 0690 w kwocie 8 600,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu ochrony środowiska. 

 

W budżecie na 2023 rok wyodrębniono plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego ogółem w wysokości 582 247,76 zł. Zadania dla poszczególnych sołectw zaplanowano 

w oparciu o złożone wnioski tych sołectw, które uzyskały akceptację Wójta Gminy. 
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Dotacje za zadania zlecone (§ 2010) zaplanowano w wysokości 5 879 682,00 zł, w takiej samej 

wysokości zaplanowano wydatki na zadania zlecone. 

 

Dotacje za zadnia własne (§ 2030) zaplanowano w łącznej wysokości 712 380,00 zł, tj. 

- rozdział 85213  -      24 600,00  zł 

- rozdział 85214 -     164 200,00 zł 

- rozdział 85216 –     295 000,00 zł 

- rozdział 85219 –     162 700,00 zł 

- rozdział 85230 –       65 880,00 zł 

 

Środki własne gminy na dofinansowanie realizacji w/w zadań zaplanowano w: 

 

- rozdział 85214 –            49 800,00 zł 

- rozdział 85219 –          845 130,00 zł 

- rozdział 85230-              36 000,00 zł 

 

Z budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano udzielenie dotacji: 

- podmiotowej w kwocie 565 000,00 zł (dla gminnych instytucji kultury : GOK – 350 000,00 zł, 

Biblioteka – 215 000,00 zł, , 

- przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 600 000,00 zł, 

 - celowej na opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru 

Funkcjonalnego Radomia 2030+”dla Gminy Miasta Radomia  w kwocie 4 513,73 zł, 

- celowej za realizację zadań w zakresie sportu w kwocie 140 700,00 zł 

- celowej na realizację programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych w kwocie 35 000,00 zł. 

 - celowej dla stowarzyszeń na organizację imprez związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa 

narodowego w kwocie 22 600,00 zł. 

 

 W wydatkach zaplanowano w rozdziale 75095 § 4430 składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Wspólny Trakt” oraz składkę na Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w Radomiu których gmina jest członkiem. Wysokość składek to 1 zł od jednego 

mieszkańca gminy. 

 

Strukturę wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 2 do projektu budżetu: 

 

 

Dział 

 

Projekt planu na 2023rok 

 

W tym: 

 

 

b- wydatki bieżące 

 

 

m- wydatki majątkowe 

010 77 500,00 77 500,00 0,00 

400 10 424 850,00 2 404 850,00 8 020 000,00 

600 378 022,86 257 763,02 120 259,84 

700 757 652,69 667 450,00 90 202,69 

710 25 000,00  25 000,00 0,00 

750 6 357 775,42 6 357 775,42 0,00 
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751 1 963,00 1 963,00 0,00 

754 505 731,43 469 550,00  36 181,43 

757 620 000,00 620 000,00 0,00 

758 423 866,79 350 000,00 73 866,79 

801 22 843 027,41 20 437 027,41 2 406 000,00 

851 225 000,00 225 000,00 0,00 

852 2 661 010,00 2 661 010,00 0,00 

853 53 860,00 11 580,00 42 280,00 

854 70 000,00 70 000,00 0,00 

855 6 801 072,25 6 801 072,25 0,00 

900 3 512 099,00 2 468 600,00 1 043 499,00 

921 698 700,00 686 700,00 12 000,00 

926 839 444,26 269 838,01 569 606,25 

Ogółem: 57 276 575,11 44 862 679,11 12 413 896,00 

 

Projekt planu budżetu na 2023 rok to: 

- dochody             50 692 730,11 zł 

- wydatki              57 276 575,11 zł 

- wynik budżetu   - 6 583 845,00 zł 

- przychody            7 655 845,00 zł (planowana emisja obligacji 5 200 000,00 zł, wolne środki   

2 455 845,00 zł) 

- rozchody              1 072 000,00 zł (spłaty rat kredytów zaciągniętych z latach poprzednich). 

 

W projekcie wydatków na 2023 rok największy udział stanowią wydatki bieżące w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie  i stanowią 35,69 % wydatków ogółem. 

 

Na 2023 rok planowane wydatki w dziale 801 to kwota 22 473 027,41zł w tym wydatki majątkowe  

2 406 000,00 zł. 

Po stronie dochodów plan wynosi: 

- subwencja oświatowa (rozdział 75801  § 2920) – 12 274 243,00zł 

- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 18 252,25 zł 

- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski  

   Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 700 000,00 zł 

- pozostałe dochody działu 801 – 811 200,00 zł 

razem – 14 803 695,25 zł. 

Różnicę stanowi kwota 7 669 332,16 zł , która pochodzi z dochodów własnych gminy. 

Przeznaczanie coraz większych nakładów na utrzymanie placówek oświatowych ogranicza pozostałe 

wydatki gminy. 

 

Realizując postanowienie § 1  pkt  3 Uchwały nr   XLIX/325/2014 Rady Gminy z dnia  10.10.2014r. 

w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej – do niniejszego uzasadnienia dołącza się: 

1. Informację o realizacji dochodów za III kw roku 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 

2. Informację o realizacji wydatków za III kw roku 2022 stanowiącą załącznik Nr 2 

3. Obowiązujące Uchwały Rady Gminy mające wpływ na budżet. 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 


