
UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDZETU GMINY UJAZD

NA 2014 ROK

Projekt budzetu gminy Ujazd na 2014 rok opracowano uwzgledniajac:

- zalozenia do projektu budzetu panstwa na 2014 rok

- informacje Ministra Finansów o planowanych;
- rocznych kwotach poszczególnych czesci subwencji ogólnej, przyjetych

w projekcie ustawy budzetowej na 2014 rok,
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytulu udzialów we wplywach
z podatku dochodowego od osób fizycznych

- informacje Opolskiego Urzedu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach;
- dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
- dotacji na zadania z zakresu administracji rzadowej oraz na realizacje zadan

wlasnych, które na podstawie obowiazujacych przepisów sa finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa

- prognoze podstawowych dochodów podatkowych i dochodów budzetowych

- prognozowany srednioroczny wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych
(2,4 %)

- planowany stan zatrudnienia i stawki plac obowiazujace w 2013 roku
z uwzglednieniem swiadczen wynikajacych z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

Opracowany w ten sposób projekt budzetu gminy zamyka sie kwota:

PO STRONIE DOCHODÓW

w tym:
Dochody biezace
Dochody majatkowe

21 741180 zl

16526181 zl
5214999 zl

z tego:

I. Dochodywlasne 6166200 zl

II. Dotacje celowe - ogólem
w tym:

na zadania zlecone

6618540 zl

1 159405 zl

na realizacje zadan wlasnych 309 000 zl

na realizacje projektów z udzialem srodków europejskich
( Kapital Ludzki, PROW i RPO WO)

5150135 zl

- -- -- -- --



III.Subwencja ogólna
w tym:

czesc oswiatowa

6 282 080 zl

5718786 zl

czesc wyrównawcza
z tego:

563 294 zl

- kwota podstawowa 563 294 zl

IV. Udzialy w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa 2674360 zl

PO STRONIE PRZYCHODÓW 1 447692 zl

- kredyty, pozyczki
- wolne srodki

1 155 692 zl
292 000 zl

PO STRONIE WYDATKÓW 22 896 872 zl

w tym:
Wydatki biezace
Wydatki majatkowe

15926872 zl
6 970 000 zl

z tego:

I Zadania wlasne 21 737 467 zl

II. Zadania zlecone 1 159405 zl

PO STRONIE ROZCHODÓW

w tym:

splata pozyczki z WFOS i GW 292 000 zl

DOCHODY--------------------------

Projekt planu dochodów na 2014 rok przedstawiono szczególowo w tabeli Nr1.

Planowane dochody ogólem to kwota 21 741 180 zl, w tym: dochody biezace w kwocie
16526 181 zl, dochody majatkowe w kwocie 5 214 999 zl.

Kwota subwencji ogólnej jest mniejsza o 249 579 zl w porównaniu do roku
biezacego (na dzien 30.09.2013r.), subwencja oswiatowa jest mniejsza o kwote 130453 zl,
czesc wyrównawcza subwencji jest mniejsza o kwote 119 126 zl.
Planowane na 2014 rok poszczególne czesci subwencji ogólnej dla gminy zostaly ustalone
wedlug zasad okreslonych w ustawie o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego.

-- --- --- --- - --- -
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Wielkosc udzialu gmin we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych
w 2014 roku wynosic bedzie 37,53 %, jest wyzszy niz w 2013 r. o 0,11 punktu procentowego.
Planowana kwota udzialów - 2 674 360 zl, jest wieksza w stosunku do planu 2013 roku
o 76 483 zl.
Udzialygminywe wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z
zasadami okreslonym w 9.ust.1 w zwiazku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o
dochodach jednostek samorzadu terytorialnego.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytulu udzialu gmin we wplywach
z podatku dochodowego od osób fizycznychma charakter informacyjno-szacunkowy,
poniewaz dochody podatkowe planowane sa w budzecie panstwa na podstawie szacunków
i prognoz.
Realizacja tych dochodów moze ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem
okreslonym w projekcie ustawy budzetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma
bezposredniego wplywu.

Dotacje celowe z budzetu panstwa na finansowanie zadan biezacych zleconych gminie
ogólem wynosza 1 159 405 zl.
Dotacje na realizacje zadan wlasnych to kwota 309 000 zl.

Na dzien sporzadzania projektu podstawe naliczenia podatków i oplat lokalnych stanowia
stawki podatków okreslone Uchwala Rady na 2014 rok -Nr XXXIV.188.2013 Rady Miejskiej
w Ujezdzie z dnia 29 pazdziernika 2013 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek
podatków i oplat lokalnych oraz zwolnien

Za podstawe szacunku dochodów z podatku rolnego przyjeto obnizona
Uchwala Rady Nr XXXIV.189.2013 z dnia 29 pazdziernika 2013 roku kwote sredniej ceny
skupu zyta za okres 11 kwartalów poprzedzajacy rok podatkowy, okreslona w komunikacie
Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego z 69,28 zl do 60,00 zl za 1 dl.

Wplywy z karty podatkowej szacuje sie na poziomie - 30 000 zl

Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych i oplaty skarbowej
planowane sa w kwocie 115 000 zl.

Przewiduje sie wplywy ze sprzedazy mienia komunalnego -dzialek pod
budownictwo mieszkaniowe, gruntów rolnych w kwocie 120000 zl.

Wplywy za wydawanie zezwolen sprzedaz napojów alkoholowych zaplanowano
w kwocie 80 000 zl.

Dodatkowo planowane sa wplywy z tytulu oplat ustalonych w stosunku % do
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwalonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000 zl (renta planistyczna),
odsetki od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 000 zl.

W planie budzetu na 2014 rok uwzgledniono srodki na realizacje zadan inwestycyjnych
w wysokosci 5 079 999 zl: kwota 999 999 zl to zwrot srodków za realizacje zadania w
ramach PROW, pozostale srodki to platnosci zaliczkowe na realizowane zadania
inwestycyjne w 2014 roku w ramach RPO WO.



-.. --. _.- - ' .--

WYDATKI--------------------------

przy kalkulacji wydatków uwzgledniono:

przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013
realne potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych
skladki na ubezpieczenie spoleczne pracodawcy, Fundusz Pracy
utrzymanie istniejacej dzialalnosci jednostek organizacyjnych gminy
realne mozliwosci budzetu wynikajace z wysokosci dochodów uzyskiwanych przez
gmine
kwoty wynagrodzen na poziomie roku 2013 z uwzglednieniem swiadczen
wynikajacych z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

Projekt planu wydatków przedstawia szczególowo tabela Nr2.

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 61 000 zl, wydatki biezace to kwota 61 000 zl.

Rozdzial 01008 Melioracje wodne
Na odtwarzanie i konserwacje rowów gminnych, w tym odmulenie rowu Buczki -
Kolonia Jaryszowska zaplanowano wydac 40 000 zl

Rozdzial 01030 Izby rolnicze
Na wplaty dla Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano 2 % wplywów z podatku rolnego
z uwzglednieniem odsetek od nieterminowych wplat podatku - 18 000 zl.

Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
W rozdziale tym planowane sa wydatki na oplaty zwiazane z przeznaczeniem gruntów
rolnych na cele nierolnicze - 3 000 zl

Dzial 020 Lesnictwo

Rozdzial02095 Pozostala dzialalnosc
W rozdziale tym planowane sa wydatki w wysokosci 18 000 zl na oplaty zwiazane
z przeznaczeniem gruntów lesnych na cele nielesne oraz wykonanie ekspertyz.

Dzial 600 Transport i lacznosc

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale to 676 000 zl, wydatki biezace
- 166000 zl, majatkowe 510 000 zl

Rozdzial 60004 Lokalny transport zbiorowy
W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla gminy Kedzierzyn - Kozle na
dofinansowanie przejazdów komunikacji podmiejskiej w kwocie 30 000 zl

Rozdzial 60014 Drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na
dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Olszowej - 150 000 zl.

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne
Zaplanowane wydatki to kwota 120000 zl w tym; wydatki majatkowe - 50000 zl,
wydatki biezace - 70 000 zl.

- -- - - - --
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Na utrzymanie zimowe i biezace gminnych dróg gminnych zaplanowano kwote 70 000 zl,
Z zadan inwestycyjnych planuje sie opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi gminnej
na Kolonii Jaryszowskiej - 50 000 zl

Rozdzial 60017 Drogi wewnetrzne
Plan wydatków w tym rozdziale to 366 000 zl; wydatki majatkowe - 310 000 zl, wydatki
biezace - 56 000 zl
Na utrzymanie biezace i zimowe dróg - 21 000 zl, remont drogi w Niezdrowicach - 35000 zl
Wydatki inwestycyjne - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Balcarzowice -
Sieroniowice - 250000 zl, modernizacja drogi Ujazd - Goj - 60 000 zl

Rozdzial 60095 Pozostala dzialalnosc
Na wydatki Rad Soleckich planuje sie w 2013 roku wydatkowac 10 000 zl.

Dzial 700 GosDodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowana kwota wydatków 779 152 zl

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 695 152 zl,
z tego: na opracowania geodezyjne, oplaty sadowe, notarialne 155 152 zl, remont dachu
przedszkola w Zimnej Wódce 160 000 zl.
Podatek od nieruchomosci gminnych - 380 000 zl.

Rozdzial 70095 Pozostala dzialalnosc w kwocie 84 000 zl

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa na utrzymanie placów zabaw
i terenów zielnych w wysokosci 84 000 zl.

Dzial 710 Dzialalnosc usluaowa

Rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Ujezdzie,
Niezdrowicach, Olszowa - Ksiezy Las zaplanowano wydatki w wysokosci 60 000 zl, na
wynagrodzenia komisji urbanistycznej, umowy o dzielo planuje sie wydatkowac - 30 000 zl.

Dzial 750 Administracia Dubliczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 2 655 431 zl, wydatki biezace 2 655431 zl

Rozdzial 75011 Urzedy wojewódzkie
Na zadania zlecone ustawowo planuje sie wydatkowac kwote 58 331 zl (zadania z zakresu
ewidencji ludnosci, USC, wydawania dokumentów tozsamosci, zbiórek publicznych)
powyzsza kwote przeznacza sie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdzial 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rady gmin to wydatek w kwocie 126 000 zl, z tego: diety radnych, czlonków komisji, zarzadu
- 109 500 zl, utrzymanie biura Rady - 16 500 zl.

Rozdzial 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzedy gmin - planowany wydatek to kwota 2 320 300 zl.

Na wynagrodzenia i pochodne -1 810000 zl, wynagrodzenia bezosobowe -10 000 zl.
pozostale wydatki w kwocie 485 300 zl to wydatki rzeczowe zwiazane z podstawowym
funkcjonowaniem urzedu.

--- --- --- --
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Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
Na promocje gminy, terenów inwestycyjnych planuje sie wydatkowac kwote 20 000 zl.

Rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc

W pozostalej dzialalnosci zaplanowano wydatki w kwocie 130 800 zl; z przeznaczeniem na
kontakty zagraniczne, organizacje przetargów, realizacja programu "Odnowa wsi" i programu
,,'konka", skladki czlonkowskie (Kraina Sw. Anny, Stowarzyszenie "Czysty Region", Pradziad,
Subregion Kedzierzyn - Kozle).
Na prowizje dla soltysów planuje sie wydatek w kwocie 25 000 zl.

Dzial 751 UrzedY naczelnych oraanów wladzy panstwowei. kontroli
i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdzial 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa
Na wydatki zwiazane z prowadzeniem i aktualizacja stalego rejestru wyborców zaplanowano
kwote 1 074 zl.

Dzial 752 Obrona narodowa

Rozdzial 75212 Pozostale wydatki obronne
W rozdziale tym na szkolenia z zakresu obrony narodowej zaplanowano 1 000 zl.

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 168 300 zl, wydatki biezace - 138 300 zl,
wydatki majatkowe - 30 000 zl

Rozdzial 75405 - Komendy powiatowe Policji
Na dodatkowe dyzury dla Policji planuje sie kwote 5 000 zl

Rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne
Na utrzymanie Ochotniczych Strazy Pozarnych w gotowosci bojowej planuje sie wydatkowac
kwote 130 000 zl, dotacja dla OSP na zakup lodzi i zestawu hydraulicznego - 30 000 zl.

Rozdzial 75421 Zarzadzanie kryzysowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 300 zl na przeglad i konserwacje stacji
DSP i radiotelefonów, szkolenie.

Dzial 757 Obsluaa dluau publiczneao

Rozdzial 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu
terytorialnego
Na odsetki od zaciagnietej pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu, od wyemitowanych papierów wartosciowych w BGK oraz
planowanych nowych kredytów i pozyczek planowana jest kwota w wysokosci 190 000 zl.

Dzial 758 Rózne rozliczenia

Rozdzial75818Rezerwyogólne i celowe
W rozdziale tym zaplanowano rezerwe celowa na wydatki zwiazane z zarzadzaniem
kryzysowym w kwocie 40 000 zl oraz rezerwe ogólna w kwocie 25 000 zl

--- ----
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Dzial 801 Oswiata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatkiw kwocie9 561 900 zl, wydatki biezace 7 811 900 zl,
wydatkimajatkowe 1 750000 zl

Ogólna kwota wydatków na oswiate, z dzialem 854 to 7 974 000 zl.
Planowana kwota czesci oswiatowej subwencji ogólnej na 2014 rok to kwota
5718786 zl (standard na ucznia - 5289,45 zl).
Do szkól uczeszcza 325 uczniów, do gimnazjum 158, do przedszkoli 216.

Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
Planowana kwota wydatków - 5 142 300 zl, wydatki biezace - 3 392 300 zl, wydatki
majatkowe 1 750000 zl

Glówne wydatki biezace w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzen - 2 824 400 zl, swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 192 500 zl,
wynagrodzenia bezosobowe - 31 500 zl, 344300 zl to kwota planowana na wydatki
zwiazane z biezacym funkcjonowaniem szkól.
W rozdziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne - przebudowa instalacji grzewczych
w obiektach oswiatowych na terenie gminy, planowana kwota wydatków - 1 750 000 zl.

Rozdzial 80104 Przedszkola
W przedszkolach wydatki zaplanowano w kwocie 1 330 400 zl.
1 042200 zl z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8500 zl, swiadczenia na rzecz osób fizycznych-
71 500 zl.

Na statutowa dzialalnosc przedszkoli planuje sie wydatkowac 208 200 zl.

Rozdzial80110Gimnazja
Gimnazja - planowanakwotawydatków1 322000zl, glównewydatkiw tym rozdzialeto
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen -1 175000 zl, wynagrodzenia bezosobowe
- 15 000 zl, 54 000 zl to kwota planowana na wydatki zwiazane z biezacym utrzymaniem
gimnazjum.
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 78 000 zl.

Rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól
Na dowóz dzieci przeznaczono kwote 251 500 zl.

Rozdzial 80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwote 352 800 zl, wynagrodzenia bezosobowe
- 8 400 zl, 61 200 zl to kwota przeznaczona na funkcjonowanie GZO.

Rozdzial 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje sie wydatkowac
kwote 32 300 zl, w tym: dotacja na doradztwo metodyczne 10 000 zl.

Rozdzial 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne
Na funkcjonowanie stolówek szkolnej w Ujezdzie, stolówki w przedszkolu w Ujezdzi e
przeznacza sie kwote 369 000 zl, w tym: na wynagrodzenia pracowników stolówek-
217300 zl, pozostale wydatki - na biezace utrzymanie, statutowa dzialalnosc.

-- -- -----



Rozdzial80195Pozostala dzialalnosc
Fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, to wydatek
w kwocie 57 500 zl, zakup oleju opalowego, wegla i koksu dla wszystkich jednostek
oswiatowych - 415 800 zl, 6 300 zl -organizacja szkolnych imprez sportowych, 200 zl -
koszt awansu zawodowego nauczycieli.
Pozostale wydatkiw tym rozdziale to biezace utrzymanie Zespolu Gimnazjalno - Szkolnego
- 209 900 zl.

Dzial 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatkiw tym dziale to kwota 170 000 zl.

Rozdzial85153Zwalczanienarkomanii
Na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwote 17 500 zl.
- zwiekszenie dostepnosci terapeutycznej, udzielenie pomocy rodzinom objetych problemem
uzaleznien, prowadzenie dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej - 8 500 zl.
Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 zl

Rozdzial85154Przeciwdzialaniealkoholizmowi
Na finansowanie gminnego programu profilaktykii rozwiazywania problemów alkoholowych
zaplanowano kwote 62 500 zl.
Srodki te planuje sie wydatkowac na:

zwiekszenie dostepnosci terapeutycznej
udzielenie pomocy rodzinom objetych problemem uzaleznien
dzialalnosc profilaktyczna

Rozdzial 85195 Pozostala dzialalnosc
Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje sie wydatek w kwocie 90 000 zl.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Wydatkitego dzialu to kwota 2 089 750 zl, w tym: 1 099 000 zl to wydatki na zadania
zlecone, dofinansowanie zadan wlasnych to kwota 309 000 zl, natomiast kwota
675950 zl to srodki gminy przeznaczone na wydatkiw dziale pomoc spoleczna.

Rozdzial85201Placówkiopiekunczo -wychowawcze
W rozdziale tym zaplanowano srodki na utrzymanie dziecka w placówce opiekunczo -
wychowawczej, jest to kwota szacunkowa. Sredniomiesieczne wydatki na ten cel ustala
starosta, gminapokrywa10 % zgodniez ustawa o wspieraniurodzinyi systemiepieczy
zastepczej.

Rozdzial85202Domy pomocy spolecznej
Planowanaodplatnoscna 2014 rokza pobytdziesieciupodopiecznychw DomachPomocy
Spolecznej to 200 000 zl. Srednioroczny koszt utrzymania mieszkanca w DPS wynosi;
2864,69 zl w Strzelcach Opolskich, 2569,40 zl w Klisinie.
Srednia odplatnosc gminy za jednego podopiecznego 1 910 zl.
Obecnie gmina placi miesiecznie 17 187,07 zl za dziewiec osób umieszczonych w Domach
Pomocy Spolecznej.

Rozdzial85203 Osrodki wsparcia
Z ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie gmina ma obowiazek pokryc koszt pobytu
osoby wymagajacej wsparcia w osrodkach.
Na ten cel zaplanowano 500 zl



--------

Rozdzial 85204 Rodziny zastepcze
Zaplanowana kwota - 22 000 zl, co stanowi 10 % planowanych wydatków na opieke
i wychowanie dziecka w pieczy zastepczej.
Na dzien dzisiejszy gmina ponosi koszt utrzymania pieciorga dzieci.
Miesieczny koszt - 4860 zl z czego gmina pokrywa 1 326 zl, od maja bedzie to kwota
2 430 zl.

Rozdzial 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
Na obsluge organizacyjno - techniczna zespolu interdyscyplinarnego zaplanowano wydatki
w wysokosci 4 900 zl.

Rozdzial 85206 Wspieranie rodziny
Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokosci 33 928 zl.

Rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Swiadczenia rodzinne, skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego - 1 065 910 zl.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 26 640 zl, pozostale wydatki to kwota
1 450 zl.

Rozdzial85213Skladkina ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej
W planie dotacji na ten cel otrzymano kwote 10 200 zl.

Rozdzial85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na zasilki i pomoc w naturze, skladki na ubezpieczenia spoleczne przeznacza sie kwote
185 000 zl.

Z rozdzialu tego pokrywa sie wydatki na ubezpieczenie spoleczne dla osób rezygnujacych
z zatrudnienia w zwiazku z opieka nad niepelnosprawnym czlonkiem rodziny, koszty
swiadczen zdrowotnych dla osób nieobjetych ubezpieczeniem, wyplate zasilków celowych,
celowych specjalnych.

Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na wyplate dodatków mieszkaniowych planuje sie kwote 50 000 zl.

Rozdzial 85216 Zasilki stale
Na wyplate zasilków stalych planuje sie kwote 40 000 zl.

Rozdzial 85219 Osrodki Pomocy Spolecznej
Na utrzymanie Osrodka Pomocy Spolecznej planuje sie wydatkowac kwote 360 910 zl,
(wynagrodzenia i pochodne to kwota 310695 zl, pozostala kwota 47 755 zl - biezace
utrzymanie osrodka, swiadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdzial85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5 000 zl, na dzien dzisiejszy koszt 1 godziny
uslugi opiekunczej 13 zl.

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 115 240 zl, srodki te planuje sie przeznaczyc na
prace spolecznie uzyteczne, organizacje robót publicznych i dozywianie.

---



Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie politvki spolecznei

Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc

Wydatkiw tym rozdziale to kwota 78 365 zl na realizacje projektu systemowego
" Kusamodzielnosci - praca systemowa z rodzina' w ramach programu operacyjnego
KapitalLudzki

Dzial 854 Edukacvina opieka wychowawcza

W dziale tym planuje sie wydatkowac kwote 161100 zl, w tym:

Rozdzial85401Swietliceszkolne
Na wynagrodzenia i pochodne planuje sie wydatkowac kwote 120 700 zl, pozostale wydatki
- biezace utrzymanie swietlic w Ujezdzie i Olszowej, swiadczenia na rzecz osób fizycznych
to kwota 18 900 zl.

Rozdzial85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wklad wlasny na pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 10 000 zl,
stypendia dla uczniów- 10 000 zl.

Rozdzial 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje sie wydatkowac
kwote 1 500 zl

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 2 639 800 zl, wydatki na zadania biezace
559 800 zl, wydatki majatkowe 2 080 000 zl.

Rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Na utrzymanie kanalizacji burzowych przeznacza sie 18 000 zl, dotacja przedmiotowa dla
samorzadowegozakladubudzetowego- 23 000 zl.

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
Budowa slonecznej suszarni osadów sciekowych dla oczyszczalni w Ujezdzie - kwota
wydatków 1 500 000 zl, opracowanie dokumentacji na rozbudowe oczyszczalni scieków
w Ujezdzie - 60 000 zl.
Realizacja programu usuwania azbestu - 100 000 zl.

Rozdzial90003 Oczyszczanie miast i wsi
Na utrzymanie czystosci w miesci i gminie przeznaczono 40 000 zl.

Rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono 55 000 zl

Rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg
Oswietlenie ulic, placów i dróg - planowana kwota wydatków 280 000 zl

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
43 800 zl - zakup zniczy, montaz i demontaz oswietlenia swiatecznego, uslugi komunalne,
wynagrodzenia bezosobowe.
520 000 zl - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa - adaptacja i przebudowa
zabytkowego spichlerza w Ujezdzie na targowisko stale.

-- ----- ---
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Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao

W dziale tym zaplanowano wydatki biezace w kwocie 762 000 zl.

Rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla samorzadowej instytucji kultury - 650 000 zl.

Rozdzial 92116 Biblioteki
Biblioteki - kwota dotacji podmiotowej 112000 zl

Dzial 926 Kultura fizyczna

Rozdzial 92601 Obiekty sportowe
Kwota wydatków majatkowych - 2 600 000 zl z przeznaczeniem na realizacje zdania
inwestycyjnego - modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa
infrastruktury towarzyszacej

Rozdzial 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
W rozdziale tym planowana kwota wydatków - 130 000 zl
Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w planie wydatków kwote
130 000 zl, z przeznaczeniem na biezace utrzymanie boisk. obiektów sportowych
i organizacje gminnych imprez sportowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY----------------------------------------------------------

Na 2014 rok planowany jest deficyt budzetu w kwocie 1 155 692 zl, pokrytybedzie
zaciagnietymi pozyczkami w WFOS i GW (723 100 zl ) i kredytem zaciagnietym w banku
(432592 zl)
Deficyt jest wynikiem braku srodków wlasnych na realizacje zaplanowanych do realizacji
zadan inwestycyjnych.

W rozchodach planowane jest splata pozyczek dla Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 292 000 zl.
Pozyczke zaciagnieto na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla SAG Sieroniowice" w wysokosci
1 461 000 zl. pozostalo do splaty w 2014 roku - 584000 zl
Pozyczka ta zostanie splacona do 20 czerwca 2015 rok.

Przychody - kredyt i pozyczki w kwocie 1 155 692 zl, przeznaczone zostana na pokrycie
planowanego deficytu, wolne srodki jako nadwyzka srodków pienieznych na rachunku
biezacym budzetu. wynikajacych z rozliczen pozyczek - w kwocie 292 000 zl, przeznaczona
zostaniena splate pozyczki.

W 2013 roku wyemitowano papiery wartosciowe na kwote 2 000 000 zl, rozpoczecie splaty
w 2016 roku

Plan wydatków inwestycyjnych w budzecie na 2014 rok zostal przedstawiony
w zalaczniku Nr 3 i materialach informacyjnych
Zadania przedstawione w tym zalaczniku planuje sie zrealizowac w 2014 roku. ogólna kwota
planowanych wydatków 6 970 000 zl.

--- -- ----- - - -
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W miejscowosci Jaryszów planowane jest opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi
gminnej Kolonia - Jaryszów - 50 000 zl.
Budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice - Sieroniowice 250 000 zl, opracowanie
dokumentacji na rozbudowe oczyszczalni scieków w Ujezdzie - 60 000 zl.
Przewiduje sie równiez modernizacje drogi na Goju w Ujezdzie - 60000 zl.
W wydatkach majatkowych planowane sa dotacje dla Starostwa Strzeleckiego na
dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Olszowej, dotacja dla OSP na
zakup lodzi i zestawu hydraulicznego.

W 2014 roku planuje sie zakonczyc wczesniej rozpoczete zadania inwestycyjne;

1. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujezdzie na targowisko stale -
520000zl

2. Rozbudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd -
odnawialne zródla energii -1 750000 zl

3. Budowa slonecznej suszarni ustabilizowanych osadów sciekowych dla oczyszczalni
scieków w Ujezdzie - 1 500 000 zl

4. Modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury
towarzyszacej - 2 600 000 zl

Projekt planu przychodów i kosztów zakladów budzetowych zostal przedstawiony
w zalaczniku nr 4.
Po stronie przychodów i kosztów plan zamyka sie kwota 1 903 000 zl.
Po stronie przychodowej planuje sie wplywy z tytulu sprzedazy uslug komunalnych, dotacji
przedmiotowej do wywozu scieków beczkowozami z terenów gdzie nie ma kanalizacji
sanitarnej, dotacji przedmiotowej na utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych w gminie.

Nie utworzono rachunku dochodów wlasnych jednostek budzetowych i funduszu soleckiego.

Podsumowuiac: plan budzetu gminy na 2014 rok zamknie sie kwota 23188872 zl

Dochody
Przychody

Wydatki
Rozchody

21 741 180 zl
1 447 692 zl

22 896 872 zl
292 000 zl

Planowana kwota dlugu na koniec 2014 roku -1 447692 zl.
Planowany deficyt w kwocie 1155 692 zl zostanie pokryty zaciagnietym kredytem
i pozyczkami w WFOS i GW.

Zaciagnieta wczesniej pozyczka bedzie splacana przychodami ( wolne srodki)
w wysokosci 292 000 zl.

Planowane wydatki biezace sa mniejsze od planowanych dochodów biezacych
o kwote 599309zl.

BURMlST

uch
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