
ZARZĄDZENIE  NR  0050/112/2020 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

 

z dnia 10 listopada 2020 r. 
 

 

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2021 rok 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. 

zm.1) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Świerczowie oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. 

§ 2. 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2021 - 2027 przedstawia się wraz z prognozą  kwoty długu w formie 

tabelarycznej, objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć. 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok przedstawia się 

w formie tabelarycznej i opisowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami 

informacyjnymi.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

    mgr Barbara Bednarz  

 

                                              
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175. 

 



                                              UCHWAŁA  NR  …………….                   PROJEKT  

RADY GMINY  ŚWIERCZÓW 

 z dnia ……….. r. 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
 

                       

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),  art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.1 ) 

Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świerczów wraz  

z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świerczów do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,  

do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku; 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Świerczów do przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa 

w § 2 uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz 

z późniejszymi zmianami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  Dz. U.   

z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175. 



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2021 roku. 

 

 

 
 Przewodniczący Rady 

 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....  Rady Gminy Świerczów
z dnia ................

Wyszczególnienie
dochody z tytułu

udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z tytułu dotacji oraz
środków

przeznaczonych na
inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2018 14 351 139,73 14 247 139,40 2 007 563,00 3 473,52 4 900 947,00 4 464 434,38 2 870 721,50 1 028 958,19 104 000,33 43 320,33 60 680,00

Wykonanie 2019 15 819 405,72 15 150 911,61 2 101 894,00 27 482,38 5 292 186,00 4 690 614,69 3 038 734,54 1 060 811,94 668 494,11 92 349,40 576 144,71

Plan 3 kw. 2020 18 339 583,93 17 419 599,14 3 104 793,00 25 000,00 5 196 808,00 5 759 055,95 3 333 902,19 1 109 660,00 919 984,79 50 000,00 869 984,79

Wykonanie 2020 18 450 223,34 17 252 287,00 2 904 793,00 49 000,00 5 196 808,00 5 984 566,56 3 117 119,44 1 059 660,00 1 197 936,34 25 826,15 1 172 110,19

2021 16 872 097,00 16 622 091,00 3 148 078,00 25 000,00 5 796 992,00 4 251 956,00 3 400 065,00 1 096 751,00 250 006,00 50 000,00 200 006,00

2022 17 411 636,89 17 258 971,09 3 255 113,00 25 850,00 5 994 090,00 4 468 251,50 3 515 666,59 1 134 040,53 152 665,80 0,00 152 655,80

2023 17 876 740,23 17 776 740,23 3 352 766,00 26 625,50 6 173 912,00 4 602 299,05 3 621 137,68 1 168 061,75 100 000,00 0,00 100 000,00

2024 18 310 042,43 18 310 042,43 3 453 349,00 27 424,27 6 359 130,00 4 740 368,01 3 729 771,15 1 203 103,60 0,00 0,00 0,00

2025 18 859 343,71 18 859 343,71 3 556 950,00 28 246,99 6 549 904,00 4 882 579,07 3 841 663,65 1 239 196,71 0,00 0,00 0,00

2026 19 443 983,36 19 443 983,36 3 667 215,00 29 122,65 6 752 951,00 5 033 939,01 3 960 755,70 1 277 611,81 0,00 0,00 0,00

2027 20 046 746,85 20 046 746,85 3 780 899,00 30 025,45 6 962 292,00 5 189 991,17 4 083 539,23 1 317 217,77 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

Wykonanie 2018 13 381 155,31 12 765 426,75 5 582 298,81 0,00 0,00 86 041,66 0,00 2 904,67 615 728,56 612 728,560,00 69 000,00

Wykonanie 2019 15 866 265,39 14 087 955,82 6 232 201,88 0,00 0,00 78 487,36 0,00 2 924,00 1 778 309,57 1 755 309,570,00 90 565,08

Plan 3 kw. 2020 19 019 080,93 17 182 323,62 6 824 880,55 0,00 0,00 75 000,00 0,00 1 811,00 1 836 757,31 1 257 418,310,00 511 917,00

Wykonanie 2020 18 043 170,54 16 854 330,23 6 790 709,81 0,00 0,00 70 000,00 0,00 1 811,00 1 188 840,31 1 117 418,310,00 8 000,00

2021 17 126 122,00 16 350 122,00 7 042 092,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 1 389,00 776 000,00 653 000,000,00 224 500,00

2022 17 121 267,09 16 779 626,55 7 096 523,13 113 980,40 0,00 47 000,00 0,00 967,00 341 640,54 341 640,540,00 0,00

2023 17 584 414,23 17 274 605,34 7 309 418,82 113 980,40 0,00 40 000,00 0,00 545,00 309 808,89 309 808,890,00 0,00

2024 17 922 689,43 17 783 643,50 7 528 701,39 113 980,40 0,00 32 000,00 0,00 336,00 139 045,93 139 045,930,00 0,00

2025 18 471 642,71 18 306 192,81 7 754 562,43 113 980,40 0,00 22 000,00 0,00 127,00 165 449,90 165 449,900,00 0,00

2026 19 055 759,36 18 864 002,79 7 994 953,86 113 980,40 0,00 13 000,00 0,00 0,00 191 756,57 191 756,570,00 0,00

2027 19 852 602,75 19 326 383,87 8 242 797,43 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 526 218,88 526 218,880,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2018 969 984,42 0,00 845 155,90 0,00 0,00 0,00 0,00 845 155,90 0,00

Wykonanie 2019 -46 859,67 0,00 1 514 142,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 514 142,32 46 859,67

Plan 3 kw. 2020 -679 497,00 0,00 1 119 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 119 497,00 679 497,00

Wykonanie 2020 407 052,80 0,00 1 179 782,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 782,65 0,00

2021 -254 025,00 0,00 802 657,00 0,00 0,00 500 157,26 0,00 302 499,74 254 025,00

2022 290 369,80 290 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 292 326,00 292 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 387 353,00 387 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 387 701,00 387 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 388 224,00 388 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 194 144,10 194 144,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 300 998,00 300 998,00 49 808,00 0,00 49 808,00

Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 287 500,00 287 500,00 19 810,00 0,00 19 810,00

Plan 3 kw. 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00 19 810,00 0,00 19 810,00

Wykonanie 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00 19 810,00 0,00 19 810,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 548 632,00 548 632,00 19 810,00 0,00 19 810,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 290 369,80 290 369,80 19 810,00 0,00 19 810,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 292 326,00 292 326,00 9 810,00 0,00 9 810,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 387 353,00 387 353,00 9 810,00 0,00 9 810,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 387 701,00 387 701,00 5 957,00 0,00 5 957,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 388 224,00 388 224,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 194 144,10 194 144,10 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 3 216 249,90 0,00 1 481 712,65 2 326 868,550,00

Wykonanie 2019 x x x x 0,00 2 928 749,90 0,00 1 062 955,79 2 577 098,110,00

Plan 3 kw. 2020 x x x x 0,00 2 488 749,90 0,00 237 275,52 1 356 772,520,00

Wykonanie 2020 x x x x 0,00 2 488 749,90 0,00 397 956,77 1 577 739,420,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940 117,90 0,00 271 969,00 1 074 626,000,00

2022 x x x x 0,00 1 649 748,10 0,00 479 344,54 479 344,540,00

2023 x x x x 0,00 1 357 422,10 0,00 502 134,89 502 134,890,00

2024 x x x x 0,00 970 069,10 0,00 526 398,93 526 398,930,00

2025 x x x x 0,00 582 368,10 0,00 553 150,90 553 150,900,00

2026 x x x x 0,00 194 144,10 0,00 579 980,57 579 980,570,00

2027 x x x x 0,00 0,00 0,00 720 362,98 720 362,980,00
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2018 0,00% x x x x x14,02%

Wykonanie 2019 0,00% x x x x x13,20%

Plan 3 kw. 2020 0,00% 2,93% x x x x3,36%

Wykonanie 2020 0,00% 4,47% x x x x4,70%

2021 4,83% 2,76% 10,19% 10,64% TAK TAK3,17%

2022 3,37% 5,01% 6,58% 7,02% TAK TAK5,01%

2023 3,31% 4,98% 3,85% 4,29% TAK TAK4,98%

2024 3,86% 4,96% 4,39% 4,39% TAK TAK4,96%

2025 3,70% 4,93% 4,98% 4,98% TAK TAKx

2026 3,58% 4,91% 5,41% 5,63% TAK TAKx

2027 1,34% 4,88% 4,35% 4,57% TAK TAKx
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody
majątkowe na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

Wykonanie 2018 570 171,35 570 171,35 570 171,35 35 680,00 0,00 35 680,00 330 657,43 330 657,43 330 657,43

Wykonanie 2019 323 053,58 323 053,58 323 053,58 341 932,00 341 932,00 341 932,00 469 756,17 469 756,17 323 053,58

Plan 3 kw. 2020 364 403,20 364 403,20 364 403,20 498 947,50 498 947,50 498 497,50 369 953,20 369 953,20 364 403,20

Wykonanie 2020 364 403,20 364 403,20 364 403,20 286 940,88 286 940,88 286 940,88 369 953,20 369 953,20 364 403,20

2021 0,00 0,00 0,00 200 006,00 200 006,00 200 006,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 152 655,80 152 655,80 152 655,80 113 980,40 113 980,40 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 113 980,40 113 980,40 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 980,40 113 980,40 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 980,40 113 980,40 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 980,40 113 980,40 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku
finansowego

samodzielnego
publicznego

zakładu opieki
zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę
zobowiązań

przejmowanych w
związku z

likwidacją lub
przekształceniem
samodzielnego

publicznego
zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samorządowych

osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Wykonanie 2018 137 425,00 0,00 137 425,00 1 416 417,29 1 278 992,29 137 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 1 186 963,42 341 932,00 341 932,00 2 037 912,27 850 948,85 1 186 963,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 628 904,19 439 705,00 439 705,00 2 682 291,27 1 657 597,73 1 024 693,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2020 488 904,19 439 705,00 439 705,00 2 542 291,27 1 657 597,73 884 693,54 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 140 000,00 34 969,39 34 969,39 865 700,00 725 700,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 172 655,80 152 655,80 152 655,80 217 906,80 45 251,00 172 655,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 124 586,32 100 000,00 100 000,00 124 586,32 0,00 124 586,32 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,

dokonywana w
formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

10.10 10.11

Wykonanie 2018 300 998,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2019 287 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2020 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 24 000,00

Wykonanie 2020 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 30 000,00

2021 548 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 290 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 292 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 387 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 387 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 388 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 194 144,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr   Rady Gminy Świerczów
z dnia .............. 2020 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024
Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 688 528,25 865 700,00 217 906,80 124 586,32 0,00 972 201,59

1.a - wydatki bieżące 1 402 617,00 725 700,00 45 251,00 0,00 0,00 612 887,28

1.b - wydatki majątkowe 2 285 911,25 140 000,00 172 655,80 124 586,32 0,00 359 314,31

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

2 285 911,25 140 000,00 172 655,80 124 586,32 0,00 359 314,31

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 2 285 911,25 140 000,00 172 655,80 124 586,32 0,00 359 314,31

1.1.2.1

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie
reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz
stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z
zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, ochrona różnorodności biologicznej

Urząd Gminy Świerczów 2022 2023 297 242,12 0,00 172 655,80 124 586,32 0,00 297 242,12

1.1.2.2
Gospodarka niskoemisyjna - Zwiększona efektywność energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym

Urząd Gminy Świerczów 2017 2021 1 988 669,13 140 000,00 0,00 0,00 0,00 62 072,19

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 402 617,00 725 700,00 45 251,00 0,00 0,00 612 887,28

1.3.1 - wydatki bieżące 1 402 617,00 725 700,00 45 251,00 0,00 0,00 612 887,28

1.3.1.1
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów  -
Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Urząd Gminy Świerczów 2020 2022 1 051 569,00 500 000,00 41 667,00 0,00 0,00 500 000,00

1.3.1.2
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań
gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych

Urząd Gminy Świerczów 2020 2021 176 764,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 72 246,00

1.3.1.3
Przewozy autobusowe na terenie Gminy  - Realizacja zadań w
zakresie publicznego transportu zbiorowego

Urząd Gminy Świerczów 2020 2022 46 584,00 43 000,00 3 584,00 0,00 0,00 40 641,28

1.3.1.4

Zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci będące
mieszkańcami Gminy Świerczów, a uczęszczających do placówek
wychowania przedszkolnego na terenie innych gmiin  - Realizacja
zadań wynikających z przepisów o systemie oświaty

Urząd Gminy Świerczów 2020 2021 123 800,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5
Finansowanie opieki zapewnianej w żłobkach dzeiciom z terenu Gminy
Świerczów  - Zapewnienie opieki żłobkowej

Urząd Gminy Świerczów 2020 2021 3 900,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Świerczów 

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerczów posiłkowano 

się m.in: 

1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2021 rok; 

2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących 

podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw 

na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego 

zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. 

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 

2021 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów 

i rozchodów. 

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów na lata 2021-2027: 

 

1. Dochody ogółem na 2021 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1)  

i dochodów majątkowych (poz. 1.2): 

1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2021 rok zaplanowano na podstawie: 

a) realizacji dochodów w 2020 roku,  

b) stawek podatkowych,  

c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, który na 2021 rok wynosi 38,23%, 

d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: 

-  oświatowej  w kwocie 3 265 596,00 zł,  

- wyrównawczej w kwocie 2 531 396,00 zł,  

e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego 

w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, z czego:  

- dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie 519 000,00 zł,  

 - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 732 956,00 zł,  

w zakresie: 

 - administracji publicznej w kwocie 30 769,00 zł,  

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 737,00 zł,  

- obrony narodowej w kwocie 900,00 zł,  

- obrony cywilnej w kwocie 8 850,00 zł,  

- rodziny w kwocie 3 691 700,00 zł.  

Pozostałe dochody w latach 2022 – 2027 zaplanowano posługując się wskaźnikami 

makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw 

na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych 

przez Ministerstwo Finansów (z uwzględnieniem dochodów związanych z tytułu dotacji  
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na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym).  

1.1.1 - 1.1.5 Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

oraz pozostałe dochody bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.  

 

1.2. Dochody majątkowe, zaplanowano z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:   

 

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w roku 2021 zaplanowano przy 

uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych 

z Referatu Rolnictwa, Mienia i Inwestycji. Na sprzedaż majątku składają się m.in.: nieruchomości 

położone w miejscowości Świerczów: działki nr 405/1, 405/2, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9 

o powierzchni 0,0900 ha każda. W/w działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i objęte bonifikatą w wysokości 50% wartości netto w ramach gminnego programu 

„Działki dla Młodych”. 

 

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,  
w roku 2021 realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadania 

pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”. 

Natomiast w latach 2022-2023 planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację zadania  

pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych 

w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie  

i działania z zakresu edukacji ekologicznej”.  

 

2. Wydatki ogółem, na 2021 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących  

(poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2021 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2020 

roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń 

Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura 

Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2022 – 2027 wydatki zaplanowano 

posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Począwszy od roku 2022 

zmniejszono wydatki bieżące z tytułu funduszu nagród oraz zmniejszono wydatki bieżące tytułu 

planowanej rezerwy ogólnej (w stosunku do roku 2021) do wysokości 0,1% planowanych wydatków 

ogółem. Ponadto w latach 2022-2026 zaplanowano także wydatki bieżące z tytułu planowanego  

do udzielenia poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury  

w Świerczowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku 

GOK w Świerczowie” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.  

2.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane na 2021 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2020 roku, zapotrzebowanie  

na 2021 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu oraz obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz wdrożenia systemu Pracowniczych Planów 
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Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W latach 2022 – 2027 zaplanowano wzrost 

wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem 

zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu funduszu nagród. 

2.1.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w latach 2022-2026 zaplanowano wydatki 

bieżące z tytułu planowanego do udzielenia poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury 

 tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku GOK w Świerczowie” finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE.  

2.1.2.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 

zobowiązań z art. 243 ufp, gmina nie planuje wyłączeń wydatków z w/w tytułu. 

2.1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 

 1 ustawy, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. 

 

2.1.3.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.  

1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu 

lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań  

na wkład krajowy), gmina nie będzie ponosiła wydatków z w/w tytułu. 

 

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 

1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, w pozycji  

tej wykazano odsetki od kredytu związanego są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego  

w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej 

wkładem krajowym. 

 

2.2. Wydatki majątkowe, w latach 2021, 2022 oraz 2023 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi  

do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.  

W pozostałych przypadkach zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków  

na wydatki majątkowe. 

 

2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 

pkt.1 ustawy, stanowią wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w latach 2021, 2022 oraz 2023 

i które  przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem 

przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.  

W pozostałych przypadkach zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków  

na wydatki inwestycyjne. 

 

2.2.1.1 Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

stanowią wydatki w formie dotacji inwestycyjnej. W roku 2022 planuje się udzielenie dotacji 

inwestycyjnych na łączną kwotę 224 500,00 zł.  

 

3. Wynik budżetu, w roku 2021 wykazuje deficyt, która zostanie sfinansowanych z tytułu wolnych  

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających  
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z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.   

W kolejnych latach jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem  

do wydatków ogółem z takim samym przeznaczeniem – kwota ta w całości jest planowana  

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek (poz.3.1). 

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się: kredyty,  pożyczki, emisja papierów wartościowych 

(poz. 4.1)  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2.), wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.), spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) oraz inne 

przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.5).  

4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina nie planuje zaciągania kredytów  

lub pożyczek, ani emisji papierów wartościowych stąd pozycja ta w całym okresie prognozy wykazuje 

wartości zerowe.  

4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2021 planowana jest nadwyżka z lat ubiegłych, 

które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to środki w ramach Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19.  W latach 2022-2027 nie przewiduje  się nadwyżki z lat ubiegłych, 

dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.  

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w roku 2021 planuje się wolne 

środki, natomiast w latach następnych nie planuje się wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje 

wartości zerowe.  

4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w związku z faktem, że gmina nie udzieliła 

pożyczek w latach ubiegłych, pozycja ta wykazuje wartości zerowe.  

4.5. Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu, w okresie objętym prognozą nie planuje się 

innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.  

5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2). 

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2027 

roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

5.1.1.-5.1.1.3.3 Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3,  ust.3a 

i ust.3b ustawy, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych 

na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.  

Wyłączenia te związane są ze spłatami rat kapitału kredytów zaciągniętych w związku z realizacją 

programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym. 

Gmina powyższe wyłączenie wykazuje do roku 2025.  

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, nie planuje się innych rozchodów niezwiązanych  

ze spłatą długu.  

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2021 - 2027 podlega 

aktualizacji i sukcesywnie maleje.  
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7.1. - 7.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, pozycja 

pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących. W latach wykazanych 

w prognozie została spełniona ta relacja.  

8.1. - 8.4.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą 

z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego  

w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych 

w prognozie wskaźnik został spełniony. 

9.1. – 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na lata 2021 – 2027 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie 

zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.  

 

9.2. – 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w 2021 roku  Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu 

dotacji i środków w zakresie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”. Natomiast w latach 2022-2023 planuje się uzyskanie 

dofinansowania na realizację zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez 

przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie 

warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej”. 

 

9.3.-9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy,   na lata 2021 – 2027 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań 

bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe. 

 

9.4.-9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami 

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, w latach 2022-2023 planuje się uzyskanie dofinansowania  

na realizację zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji 

gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów 

w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej”. Wydatki w roku 2021 dotyczą projektu  

pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.  

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: 

10.1. Wydatki  objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące 

i majątkowe,  zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 będących 

załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

10.2 – 10.3 Wydatki i zobowiązania związane z samodzielnym publicznym zakładem opieki 

zdrowotnej, wobec faktu, że gmina nie posiada samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

wykazano wartości zerowe.  

10.4 – Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, wobec faktu, że gmina nie posiada 

zobowiązań związku współtworzonego przez jst, wykazano wartości zerowe.  
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10.5 – Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych  

i przekształcanych samorządowych osobach prawnych, wobec faktu, że w gminie nie wystąpiła taka 

okoliczność to wykazano wartości zerowe.  

10.6. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., 

wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w pozycji tej zostały uwzględnione 

raty spłaty kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. 

 

10.7.-10.7.2.1.1. Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych, spłata 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyt – pożyczka z uwzględnieniem zobowiązań 

zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2020 r., w latach 2021 – 2027 Gmina nie planuje tej kategorii 

wydatków budżetowych. 

 

10.7.3. Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, w latach 2021 – 2027 Gmina  

nie planuje wydatków budżetowych stanowiących wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.  

 

10.8 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice 

kursowe), Gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji 

niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe. 

 

10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana  

w formie wydatków budżetowych Gmina nie planuje wcześniejszej spłaty zobowiązań, wyłączonej  

z limitu spłaty zobowiązań, dokonywanej w formie wydatków budżetowych. 

10.10 – Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 

odsetami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty 

ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,  sytuacja 

finansowa  Gminy na chwilę obecną nie wymaga zaciągania zobowiązań na pokrycie ubytku  

w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, w związku z powyższym pozycja ta 

wykazuje wartości zerowe.  

 

10.11 – Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  -  

w pozycji tej wykazuje się w szczególności kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szczególności 

w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pozycja ta będzie uaktualniana  

w trakcie trwania roku budżetowego stosownie do realizowanych wydatków.  

 

 

11.  Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: 

11.1-11.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki  

na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd  

nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie 

roszczeń obligatariuszy. 

 

11.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione 

w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Gmina nie 

planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja 

ta wykazuje wartości zerowe.         
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12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym 

w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy, Gmina Świerczów nie jest objęta żadną  

z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.  

 

 

 

W Ó J T 
 

mgr Barbara Bednarz 



                                           UCHWAŁA NR  . . . . . . . . . .                   PROJEKT                     

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 
 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 218, art.220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 

art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 

869, z późn. zm.1), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości  16 872 097,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 16 622 091,00 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 250 006,00 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 17 126 122,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 16 350 122,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 776 000,00 zł 

       - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 254 025,00 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

§ 4. Ustala się:  

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 802 657,00 zł; 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 548 632,00 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 428 500,00 zł - zgodnie 

z załącznikiem nr 4. 

                                              
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175. 



§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 732 956,00 zł - zgodnie 

z załącznikiem nr 5. 

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 882 800,00 zł - zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 

§ 8. Ustala się plan wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 103 600,00 zł - zgodnie z załącznikiem 

nr 7. 

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 253 879,96 zł na wydatki realizowane w ramach 

środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 43 000,00 zł, które 

przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 42 200,00 zł oraz 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800,00 zł - zgodnie 

z załącznikiem nr 9. 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 501 000,00 zł i wydatki w kwocie 571 751,00 zł 

związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  - zgodnie z załącznikiem 

nr 11. 

§ 13. Ustala się przychody w kwocie 500 157,26 zł i wydatki w kwocie 500 157,26 zł 

stanowiące plan finansowy rachunku funduszu Przeciwdziałania COVID-19  - zgodnie 

z załącznikiem nr 12. 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

do wysokości 800 000,00 zł. 

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu: 

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł, 

2) celową w wysokości  320 213,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 

- odprawy emerytalne w kwocie 165 213,00 zł, 



- wkład własny na realizację w 2021 roku zadań w ramach projektu pn. „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w kwocie 5 000,00 zł, 

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł.  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Świerczów do: 

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących 

przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy 

paragrafami i rozdziałami  w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem 

przeniesień między działami; 

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 

4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem 

wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych, 

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału za wyjątkiem 

wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane, 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 



§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2021 roku. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

 

 

 

 



w zł

Dz. Nazwa działu
   Plan na      

2021 rok
1 2 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 196 000,00

Dochody bieżące: 196 000,00

z czego:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 000,00

wpływy z usług 185 000,00

020 Leśnictwo 7 000,00

Dochody bieżące: 7 000,00

z czego:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 000,00

600 Transport i łączność 26 611,00

Dochody bieżące: 26 611,00

z czego:

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
26 611,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 200,00

Dochody bieżące: 100 200,00

z czego:
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 200,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100 000,00

Dochody majątkowe: 50 000,00

z czego:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości
50 000,00

710 Działalność usługowa 7 000,00

Dochody bieżące: 7 000,00

z czego:

wpływy z różnych dochodów 7 000,00

750 Administracja publiczna 31 069,00

Dochody bieżące: 31 069,00

z czego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

30 769,00

pozostałe dochody 300,00

Plan dochodów budżetowych
  na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

Strona 1 z 4



Dz. Nazwa działu
   Plan na      

2021 rok
1 2 3

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa
737,00

Dochody bieżące: 737,00

z czego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

737,00

752 Obrona narodowa 900,00

Dochody bieżące: 900,00

z czego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00

Dochody bieżące: 8 850,00

z czego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 850,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

5 405 260,00

Dochody bieżące: 5 405 260,00

z czego:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej
500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

889 624,00

z czego:

wpływy z podatku od nieruchomości 665 921,00

wpływy z podatku rolnego 129 392,00

wpływy z podatku leśnego 93 711,00

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych
1 329 658,00

z czego:

wpływy z podatku od nieruchomości 430 830,00

wpływy z podatku rolnego 706 428,00

wpływy z podatku leśnego 3 300,00

wpływy z podatku od środków transportowych 80 000,00

wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 000,00

wpływy z opłaty targowej 100,00

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
1 000,00

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

Strona 2 z 4



Dz. Nazwa działu
   Plan na      

2021 rok
1 2 3

Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 400,00

Wpływy z podatku dochodowego 3 173 078,00

z czego:

od osób fizycznych 3 148 078,00

od osób prawnych 25 000,00

758 Różne rozliczenia 5 796 992,00

Dochody bieżące: 5 796 992,00

z czego:

subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 3 265 596,00

subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 2 531 396,00

801 Oświata i wychowanie 184 600,00
Dochody bieżące: 184 600,00

z czego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
79 200,00

wpływy z usług 92 400,00

851 Ochrona zdrowia 43 000,00
Dochody bieżące: 43 000,00

z czego:

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 43 000,00

852 Pomoc społeczna 535 000,00

Dochody bieżące: 535 000,00

z czego:

dotacja na zadania własne 519 000,00

wpływy z usług 16 000,00

855 Rodzina 3 696 700,00

Dochody bieżące: 3 696 700,00

z czego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 691 700,00

rozliczenia z lat ubiegłych 2 000,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520 100,00

Dochody bieżące: 520 100,00

z czego:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
500 000,00

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
1 000,00

wpływy z różnych opłat 2 000,00

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych

17 000,00

wpływy z opłaty produktowej 100,00
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Dz. Nazwa działu
   Plan na      

2021 rok
1 2 3

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262 078,00

Dochody bieżące: 62 072,00

z czego:

wpływy z różnych dochodów 62 072,00

Dochody majątkowe: 200 006,00

z czego:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:

200 006,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i 

innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
200 006,00

Razem dochody 16 872 097,00

z czego:

dochody bieżące 16 622 091,00

dochody majątkowe, w tym: 250 006,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające

zwrotowi
200 006,00

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

010 240 500,00

01008 Melioracje wodne 10 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 211 500,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 211 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 211 500,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211 500,00

01030 Izby rolnicze 19 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 19 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 19 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 000,00

020 150,22

02001 Gospodarka leśna 150,22

I. Wydatki bieżące, z czego: 150,22

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 150,22

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150,22

600 363 491,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 43 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 43 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 43 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

 - dotacja inwestycyjna 100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 169 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 24 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 24 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 000,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 145 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 51 491,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 51 491,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 51 491,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 491,00

700 189 250,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 250,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 189 250,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 189 250,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 750,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176 500,00

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków budżetowych

 na 2021 rok

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

710 201 934,92

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

71035 Cmentarze 101 934,92

I. Wydatki bieżące, z czego: 101 934,92

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 101 934,92

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 045,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 889,92

750 2 542 385,00

75011 Urzędy wojewódzkie 30 769,00
I. Wydatki bieżące, z czego: 30 769,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 30 769,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 769,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 30 769,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 338,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 148 338,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 16 500,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 838,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 167 170,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 134 170,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 2 131 170,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 783 231,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347 939,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 33 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 45 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 45 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 58 308,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 58 308,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 58 208,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 657,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 551,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

75095 Pozostała działalność 92 800,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 92 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 62 800,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 800,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Strona 2 z 9



Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

751 737,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa
737,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 737,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 737,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 737,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 737,00

752 900,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 900,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 900,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 900,00

754 184 969,27

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 3 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 3 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 163 900,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 163 900,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 151 900,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 500,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123 400,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00

75414 Obrona cywilna 8 850,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 8 850,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 8 850,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 850,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 8 850,00

75495 Pozostała działalność 9 219,27

I. Wydatki bieżące, z czego: 9 219,27

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 9 219,27

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 219,27

757 70 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego - kredyty i pożyczki

70 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 70 000,00

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 70 000,00

758 393 013,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 22 800,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 22 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 22 800,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 800,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Obrona narodowa

Strona 3 z 9



Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

75818 Rezerwy ogólne i celowe 370 213,00

I. Wydatki bieżące 270 213,00

II. Wydatki majątkowe 100 000,00

801 5 532 410,52

80101 Szkoły podstawowe 3 722 048,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 3 722 048,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 3 598 404,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 197 354,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 401 050,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 644,00

80104 Przedszkola 784 529,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 784 529,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 758 529,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608 079,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 450,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 265 328,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 265 328,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 264 828,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 977,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191 851,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 893,52

I. Wydatki bieżące, z czego: 19 893,52

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 19 893,52

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 893,52

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 513 567,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 513 567,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 513 167,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315 386,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197 781,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

124 344,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 124 344,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 124 344,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 520,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 824,00

80195 Pozostała działalność 102 701,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 102 701,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 102 701,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 701,00

  Oświata i wychowanie
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

851 53 100,00

85111 Szpitale ogólne 3 000,00
I. Wydatki majątkowe, z czego: 3 000,00

1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 800,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 800,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 200,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 42 200,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 40 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 700,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 500,00
2) dotacje na zadania bieżące 2 000,00

85195 Pozostała działalność 7 100,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 7 100,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 7 100,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 100,00

852 1 372 334,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 450,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 1 450,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 1 450,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 450,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 4 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 4 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
223 600,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 223 600,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 600,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 20 400,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 20 400,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 400,00

85216 Zasiłki stałe 66 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 66 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 498 796,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 498 796,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 497 796,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 625,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 171,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Strona 5 z 9



Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 240,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 12 240,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 12 240,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 240,00

85295 Pozostała działalność 329 848,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 329 848,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 329 848,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329 848,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 216 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 216 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 000,00

854 44 995,30

85401 Świetlice szkolne 36 782,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 36 782,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 35 682,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 465,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 217,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 6 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 213,30

I. Wydatki bieżące, z czego: 213,30

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 213,30

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213,30

855 3 751 799,00

85501 Świadczenie wychowacze 2 652 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 652 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 47 779,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 745,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 44 745,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 034,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 034,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 604 221,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 604 221,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

935 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 935 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 100 830,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 096,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 97 096,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 734,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 734,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 834 170,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 834 170,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

85504 Wspieranie rodziny 145 499,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 145 499,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 45 819,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 904,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 656,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 915,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 664,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 680,00

 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 99 680,00

85508 Rodziny zastępcze 10 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 2 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

3 700,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 3 700,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 3 700,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 700,00
 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 3 700,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 600,00
I. Wydatki bieżące, z czego: 3 600,00
1) dotacje na zadania bieżące 3 600,00

900 1 131 787,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 591 751,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 591 751,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 591 651,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 300,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 503 351,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73 500,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 73 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 73 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82 500,00
I. Wydatki majątkowe, z czego: 82 500,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 500,00
 - dotacja inwestycyjna 82 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt 6 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 6 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 6 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 247 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 247 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 247 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 20 000,00

1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 20 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 2 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 2 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 20 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

90095 Pozostała działalność 79 036,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 68 536,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 68 536,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 536,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 10 500,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 500,00

921 911 619,22

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 775 154,55

I. Wydatki bieżące, z czego: 593 154,55

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 92 154,55

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 480,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 674,55

2) dotacje na zadania bieżące 501 000,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 182 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,  w tym: 182 000,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace

zwrotowi 140 000,00

 - dotacja inwestycyjna 42 000,00

92116 Biblioteki 97 700,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 97 700,00

1) dotacje na zadania bieżące 97 700,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 11 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 9 000,00

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00

92195 Pozostała działalność 27 764,67

I. Wydatki bieżące, z czego: 27 764,67

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 27 764,67

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 764,67

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału
Plan na            

2021 rok
1 2 3 4

926 140 746,55

92601 Obiekty sportowe 71 074,55

I. Wydatki bieżące, z czego: 71 074,55

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 71 074,55

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 074,55

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55 750,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 55 750,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 10 750,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 750,00

2) dotacje na zadania bieżące 45 000,00

92695 Pozostała działalność 13 922,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 13 922,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 13 922,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 922,00

Razem wydatki 17 126 122,00

z czego:

Wydatki bieżące, w tym: 16 350 122,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 042 092,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 907 764,00

dotacje na zadania bieżące 658 300,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 401 753,00

wydatki na obsługę długu 70 000,00

Wydatki majątkowe,w tym: 776 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 653 000,00

 - dotacja inwestycyjna 224 500,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace

zwrotowi 140 000,00

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 23 000,00

Kultura fizyczna 

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Paragraf Wyszczególnienie
Plan na          

2021 rok

1 2 3

905

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

500 157,26

950

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

302 499,74

Razem przychody 802 657,00

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 548 632,00

Razem rozchody 548 632,00

Plan przychodów i  rozchodów

 na 2021 rok

Przychody 

Rozchody

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.



w zł

1 2 3 4

                             428 500,00    

wydatek z dofinansowaniem ze 

środków Regionalnego Programu 

Województwa Opolskiego 2014-

2020

RAZEM

1 Przebudowa drogi w m. Grodziec

2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Świerczów

3

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz 

z budową dźwigu osobowego - opracowanie dokumentacji 

technicznej

4 Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Dąbrowie

  WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI                                                        

W 2021 ROKU

Lp. NAZWA ZADANIA PLANOWANE NAKŁADY 

5
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i 

Rekereacji w Biestrzykowicach

10 500,00

145 000,00

100 000,00

33 000,00

140 000,00

w ramach środków funduszu 

sołeckiego

UWAGI 

wydatek planowany z 

dofinansowaniem ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych

Załącznik Nr 4 do 
Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz



w zł

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na 2021 

rok

1 2 3 4 5

750 30 769,00

75011 30 769,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

30 769,00

751 737,00

75101 737,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

737,00

752 900,00

75212 900,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

900,00

754 8 850,00

75414 8 850,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

8 850,00

855 3 691 700,00

85501 2 651 000,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu

dzieci

2 651 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

 na 2021 rok

 Dochody 

Administracja publiczna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 
.......   Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.
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1 2 3 4 5

85502

934 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

934 000,00

85504 103 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

103 000,00

85513

3 700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

3 700,00

3 732 956,00

750 30 769,00

75011 30 769,00

30 769,00

30 769,00

751 737,00

75101 737,00

737,00

737,00

752 900,00

75212 900,00

900,00

754 8 850,00

75414 8 850,00

8 850,00

8 850,00

Obrona cywilna

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące

Razem dochody

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wspieranie rodziny

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
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1 2 3 4 5

855 3 691 700,00

85501 2 651 000,00

2 651 000,00

44 745,00

2 604 221,00

85502
934 000,00

934 000,00

97 096,00

834 170,00

85504 103 000,00

103 000,00

2 656,00

99 680,00

85513

3 700,00

3 700,00

3 732 956,00Razem wydatki

Wspieranie rodziny

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Transport i łączność 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Rodzina 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 598 700,00 42 000,00 640 700,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 501 000,00 42 000,00 543 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 501 000,00 0,00 501 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00

Biblioteki 0,00 97 700,00 0,00 97 700,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 97 700,00 0,00 97 700,00

0,00 598 700,00 145 600,00 744 300,00

Ochrona zdrowia 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 900

90005

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

3 921

92109

92116

1 600

60013

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy

na 2021 rok

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Dotacje

1 851

85154

2 855

85516

Razem 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.
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Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Dotacje

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

Kultura fizyczna 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00

 dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00

0,00 0,00 138 500,00 138 500,00

0,00 598 700,00 284 100,00 882 800,00

0,00 598 700,00 59 600,00 658 300,00

0,00 0,00 224 500,00 224 500,00

                                             Krzysztof Kuchczyński

4 926

92605

Razem 

OGÓŁEM, z czego:

dotacja na zadania bieżące

dotacja na zadania inwestycyjne

3 921

92120

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Plan na 2021 

rok

1 2 3 4 5

600 100 000,00

60013 100 000,00

6330

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

855 3 600,00

85516 3 600,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego
3 600,00

103 600,00

Rodzina

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Razem

Plan wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego

na 2021 rok

Wydatki

Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .......   
Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz



w zł

Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem

Doposażenie jednostki OSP Bąkowice 754 75412 1 500,00 0,00 1 500,00

Organizacja festynu strażackiego 754 75495 1 039,27 0,00 1 039,27

Zagospodarowanie placu zabaw, w tym doposażenie               

w urządzenia zabawowe
900 90095 28 536,00 0,00 28 536,00

31 075,27 0,00 31 075,27

Doposażenie jednostki OSP 754 75412 5 000,00 0,00 5 000,00

Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury 921 92195 15 207,92 0,00 15 207,92

Integracja mieszkańców 921 92195 2 000,00 0,00 2 000,00

Doposażenie klubu sportowego LZS Biestrzykowice - 

Miodary
926 92605 5 000,00 0,00 5 000,00

27 207,92 0,00 27 207,92

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp. Nazwa sołectwa

Środki 

przypadające 

na dane 

sołectwo

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według 

wniosku sołectwa

Klasyfikacja   budżetowa

Plan wydatków realizowanych                    

w ramach środków funduszu 

sołeckiego

Razem wydatki sołectwa Bąkowice

2. Biestrzykowice 27 207,92

1. Bąkowice 31 075,27

Razem wydatki sołectwa Biestrzykowice

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .......   Rady 
Gminy Świerczów
z dnia ........... r.



Zakup tablic z nazwami ulic 600 60016 3 000,00 0,00 3 000,00

Remont cmentarza komunalnego 710 71035 23 262,55 0,00 23 262,55

Zakup zjeżdżalni na plac zabaw 900 90095 0,00 10 500,00 10 500,00

26 262,55 10 500,00 36 762,55

4. Gola 15 833,37 Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 710 71035 15 833,37 0,00 15 833,37

15 833,37 0,00 15 833,37

Rozplanowanie górki na działce gminnej 700 70005 1 000,00 0,00 1 000,00

Zakup kurtyn powietrznych na świetlicę wiejską 921 92109 6 500,00 0,00 6 500,00

Remont obiektów historycznych na terenie sołectwa 921 92195 6 194,96 0,00 6 194,96

13 694,96 0,00 13 694,96

Zakup materiału na drogi gminne 600 60017 3 473,71 0,00 3 473,71

Zakup lampy solarnej 900 90015 7 500,00 0,00 7 500,00

Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na remont 

kościoła filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w 

Miejscu

921 92120 9 000,00 0,00 9 000,00

19 973,71 0,00 19 973,71

Razem wydatki sołectwa Dąbrowa

Razem wydatki sołectwa Miejsce

Razem wydatki sołectwa Gola

Razem wydatki sołectwa Grodziec

6. Miejsce 19 973,71

13 694,96

3. Dąbrowa 36 762,55

Grodziec5.



Doposażenie jednostki OSP Biestrzykowice-Miodary 754 75412 2 000,00 0,00 2 000,00

Doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego 900 90095 10 000,00 0,00 10 000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 9 800,00 0,00 9 800,00

Integracja mieszkańców 921 92195 108,10 0,00 108,10

Doposażenie LZS Biestrzykowice - Miodary 926 92605 750,00 0,00 750,00

22 658,10 0,00 22 658,10

Zakup samochodu strażackiego (dofinansowanie) 754 75412 10 000,00 0,00 10 000,00

Remont Sołeckiego Domu Spotkań 921 92109 6 374,55 0,00 6 374,55

Remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu na boisku 

sportowym oraz zakup sprzętu sportowego
926 92601 6 374,55 0,00 6 374,55

22 749,10 0,00 22 749,10

Remont ogrodzenia i zagospodarowanie placu cmentarza 

komunalnego
710 71035 20 000,00 0,00 20 000,00

Zagospodarowanie Placu im. Jana Pawła II w Świerczowie 

wraz z remontem fontanny
900 90095 10 000,00 0,00 10 000,00

Integracja mieszkańców 921 92195 3 213,69 0,00 3 213,69

33 213,69 0,00 33 213,69

10. Wężowice 12 694,00 Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 w Goli 710 71035 12 694,00 0,00 12 694,00

12 694,00 0,00 12 694,00

33 213,69

8. Starościn 22 749,10

7. Miodary 22 658,10

Razem wydatki sołectwa Świerczów

Razem wydatki sołectwa Wężowice

Razem wydatki sołectwa Miodary

Razem wydatki sołectwa Starościn

9. Świerczów



18 017,29 0,00 18 017,29

253 879,96 x x x 243 379,96 10 500,00 253 879,96

60016 3 000,00 0,00 3 000,00

60017 21 491,00 0,00 21 491,00

700 70005 1 000,00 0,00 1 000,00

710 71035 71 789,92 0,00 71 789,92

754 75412 18 500,00 0,00 18 500,00

75495 1 039,27 0,00 1 039,27

90015 7 500,00 0,00 7 500,00

90095 48 536,00 10 500,00 59 036,00

92109 22 674,55 0,00 22 674,55

92120 9 000,00 0,00 9 000,00

92195 26 724,67 0,00 26 724,67

92601 6 374,55 0,00 6 374,55

92605 5 750,00 0,00 5 750,00

243 379,96 10 500,00 253 879,96

18 017,29 0,00 18 017,29

Razem wydatki sołectwa Zbica

Suma środków 

przypadająca na 

wszystkie sołectwa     

w gminie

11. Zbica 18 017,29 Zakup materiałów i transport na drogi wewnętrzne 600 60017

900

921

926

Razem:

600

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz



w zł

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na        

2021 rok

1 2 3 4

851 43 000,00

43 000,00

43 000,00

851 43 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 800,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 800,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 200,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 42 200,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 700,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 500,00

2) dotacje na zadania bieżące 2 000,00

43 000,00

   Ochrona zdrowia

Razem wydatki

Dochody 

   Ochrona zdrowia

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Razem dochody 

Wydatki

na 2021 rok

Plan dochodów budżetowych

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków

związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie

Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .......   
Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz



w zł

Lp. Wyszczególnienie
Plan na          

2021 rok

1 2 3

900

dochody bieżące, z czego: 2 000,00

wpływy z różnych opłat 2 000,00

2 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 2 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 2 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00

2 000,00

Razem dochody:

Wydatki

Razem wydatki:

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

na 2021 rok

Dochody 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .......   
Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Lp. Wyszczególnienie
Plan na          

2021 rok

1 2 3

900

dochody bieżące, z czego: 501 000,00

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 500 000,00

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień
1 000,00

501 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 571 751,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 571 751,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 571 751,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 571 651,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 300,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 503 351,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

571 751,00

Razem dochody:

Wydatki

Razem wydatki:

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi

na 2021 rok

Dochody 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .......   
Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz



w zł

Lp. Wyszczególnienie
Plan na          

2021 rok

1 2 3

905

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

500 157,26

500 157,26

600 Transport i łączność 245 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 100 000,00

- dotacja na zadania inwestycyjne 100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 145 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 145 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 000,00

710 Działalność usługowa 100 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 100 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

750 Administracja publiczna 30 657,26

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 657,26

I. Wydatki majątkowe, z czego: 30 657,26

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 657,26

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82 500,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 82 500,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 82 500,00

- dotacja na zadania inwestycyjne 82 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 42 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 000,00

- dotacja na zadania inwestycyjne 42 000,00

500 157,26

Razem przychody:

Wydatki

Razem wydatki:

Plan finansowy rachunku funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na 2021 rok

Przychody

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .......   
Rady Gminy Świerczów
z dnia ........... r.

W Ó J T

mgr Barbara Bednarz
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Uzasadnienie do projektu 

uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2021 rok 

 

Projekt budżetu Gminy Świerczów na 2021 rok przedstawia się następująco:  

Wyszczególnienie Plan na 2021 rok 

DOCHODY,  z czego: 16 872 097,00 zł 

dochody bieżące 16 622 091,00 zł 

dochody majątkowe 250 006,00 zł 

PRZYCHODY 802 657,00 zł 

RAZEM 17 674 754,00 zł 

WYDATKI,  z czego: 17 126 122,00 zł 

wydatki bieżące 16 350 122,00 zł 

wydatki majątkowe 776 000,00 zł 

ROZCHODY 548 632,00 zł 

RAZEM 17 674 754,00 zł 

 

I. Ustalając wysokość przewidywanych dochodów własnych gminy na 2021 rok wzięto pod 

uwagę w szczególności: 

 realizację dochodów w roku 2020,  

 stawki podatkowe obowiązujące zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wskaźnik Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2021 rok wynosi 38,23%. 

 II. Subwencje z budżetu państwa przyjęto na podstawie ustaleń Ministra Finansów: 

 subwencję oświatową w wysokości 3 265 596,00 zł,  

 subwencję wyrównawczą w kwocie 2 531 396,00  zł, której podstawę wyliczenia stanowi 

gęstość zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju  

i dochodu gminy na 1 mieszkańca, 

III. Dotacje na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 

rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura 

Wyborczego, z czego w ramach:  

1. dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie 519 000,00 zł,  

2. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 732 956,00 zł, 

w zakresie: 

 administracji publicznej w kwocie 30 769,00 zł,  
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 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 737,00 zł,  

 obrony narodowej w kwocie 900,00 zł,  

 obrony cywilnej w kwocie 8 850,00 zł,  

 rodziny w kwocie 3 691 700,00 zł.  
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DOCHODY  
 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

 

 Dochody bieżące w kwocie 196 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 000,00 

odpłatności za odprowadzanie ścieków bytowych  185 000,00 

 

Dz. 020 – Leśnictwo  

 

 Dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę 

obwodów łowieckich na terenach leśnych.  

 

Dz. 600 – Transport i łączność 

 Dochody bieżące w kwocie 26 611,00 zł planuje się pozyskać z tytułu dofinansowania 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 Dochody w powyższym dziale w wysokości 150 200,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:  

Źródło dochodu Kwota (zł) 

Dochody bieżące:   100 200,00 

wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 200,00 

czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000,00 

Dochody majątkowe: 50 000,00 

wpływów ze sprzedaży majątku (planuje się w szczególności sprzedaż 

następujących nieruchomości w miejscowości Świerczów: działki nr 405/1, 

405/2, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9 o powierzchni 0,0900 ha każda. 

W/w działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i objęte bonifikatą w wysokości 50% wartości netto w ramach 

gminnego programu „Działki dla Młodych”.  

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00 

 

Dz. 710 – Działalność usługowa 

 Dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu świadczonych usług 

związanych z cmentarzami komunalnymi oraz kaplicami przedpogrzebowymi.  
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Dz. 750 – Administracja publiczna 

Dochody bieżące w kwocie 31 069,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:  

Źródło dochodu Kwota (zł) 

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich  

 

30 769,00 

terminowego opłacania podatku dochodowego 300,00 

 

 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

 Dochody bieżące w kwocie 737,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. 

 

Dz. 752 – Obrona narodowa 

 Dochody bieżące w kwocie 900,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne. 

 

 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Dochody bieżące w kwocie 8 850,00 zł planuje się pozyskać z tytułu dotacji na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z obroną cywilną. 

 

 

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem    

 Dochody bieżące w kwocie 5 405 260,00 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

karta podatkowa 500,00 

podatek od nieruchomości od osób prawnych 665 921,00 

podatek rolny od osób prawnych 129 392,00  

podatek leśny od osób prawnych 93 711,00 

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 430 830,00 

podatek rolny od osób fizycznych 706 428,00 

podatek leśny od osób fizycznych 3 300,00 

podatek od środków transportowych od osób fizycznych 80 000,00 

podatek od spadków i darowizn 7 000,00 

wpływy z opłaty targowej 100,00 

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 100 000,00 

zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego  1 000,00 

odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 1 100,00 
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wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 

wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 1 400,00 

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 148 078,00 

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 

 

 

Dz. 758 – Różne rozliczenia 

 Dochody bieżące w kwocie 5 796 992,00 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

część oświatowa subwencji ogólnej 3 265 596,00 

część uzupełniająca subwencji wyrównawczej 2 531 396,00 

 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 

 Dochody bieżące w kwocie 184 600,00 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 000,00 

wpływy z opłat za żywienie w przedszkolu 79 200,00 

wpływy z opłat za żywienie w szkołach podstawowych  92 400,00 

 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 

 Dochody bieżące w kwocie 43 000,00 zł planuje się pozyskać z opłat za zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Dz. 852 – Pomoc społeczna 

 Dochody bieżące w kwocie 535 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

dotacji na zadania własne, z czego na: 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

- zasiłki okresowe,  

- zasiłki stałe, 

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,  

- pomoc w zakresie dożywiania  

519 000,00 

4 000,00 

148 000,00 

66 000,00 

100 000,00 

201 000,00 

wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 2 000,00 

odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 14 000,00 

 

Dz. 855 – Rodzina 

 Dochody bieżące w kwocie 3 696 700,00 zł planuje się pozyskać z tytułu: 

Źródło dochodu Kwota (zł) 

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego na:              

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,   

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 

- realizację rządowego programu „Dobry start”, 

3 691 700,00 

934 000,00 

2 651 000,00 

103 000,00 
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- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 700,00 

wpłat z tytułu zwrotu nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej 

wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  

 

2 000,00 

udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej 

w zakresie funduszu alimentacyjnego  w części należnej Gminie Świerczów 

 

3 000,00 

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Dochody bieżące w powyższym dziale w wysokości 520 100,00 zł planuje się pozyskać 

z tytułu:  

Źródło dochodu Kwota (zł) 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 500 000,00 

zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie zaległości 

dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

1 000,00 

wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

 

2 000,00 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Świerczów ” 

 

 

17 000,00 

wpływów z opłaty produktowej  100,00 

 

 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dochody w powyższym dziale w wysokości 262 078,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:  

Źródło dochodu Kwota (zł) 

Dochody bieżące:   62 072,00 

gwarancji zabezpieczeniowej z tytułu niewykonania umowy w zakresie 

zadania pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 

w Biestrzykowicach” 

 

 

62 072,00 

Dochody majątkowe:   200 006,00 

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Województwa 

Opolskiego 2014-2020 zadania pn. „Termomodernizacja Wiejskiego 

Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” 

 

 

200 006,00 
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WYDATKI 

  

 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

 

 Planuje się wydatki bieżące na kwotę 240 500,00 zł,  na które składają się:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy  10 000,00 

koszty odprowadzania ścieków bytowych i utrzymania urządzeń kanalizacji 

sanitarnej  

 

211 500,00 

składka na Izbę Rolniczą 19 000,00 

 

Dz. 020 – Leśnictwo  

 

 Planuje się wydatki bieżące na kwotę 150,22 zł,  na podatek leśny od gruntów 

stanowiących własność gminy. 

 

Dz. 600 – Transport i łączność  

 

 Planuje się wydatki w wysokości 363 491,00 zł, z przeznaczeniem na: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej  43 000,00 

bieżące utrzymanie (w tym zakup niezbędnych materiałów)  

oraz ubezpieczenie publicznych dróg gminnych i dróg wewnętrznych  

 

51 000,00 

zakup tablic z nazwami ulic w Dąbrowie - w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 

zakup materiałów na drogi gminne w Miejscu – w ramach funduszu 

sołeckiego 

 

3 473,71 

zakup materiałów na drogi gminne w Zbicy - w ramach funduszu sołeckiego 18 017,29 

dotację inwestycyjną dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację 

zadań pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

Wojewódzkiej Nr 454 w m. Świerczów (od końca istniejącego chodnika  

w m. Świerczów do cmentarza komunalnego)”, „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 454 na odcinku Świerczów-Miejsce (od miejscowości 

Świerczów do granic Gminy Świerczów) – w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej   

 

 

 

 

 

 

100 000,00 

przebudowę drogi w m. Grodziec 145 000,00 

 

 

 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa   

 

 Planuje się wydatki w wysokości 189 250,00 zł, z czego na: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

utrzymanie obiektów mienia komunalnego (opał, ubezpieczenie, remonty 

i konserwacje, przeglądy i badania instalacji elektrycznej odgromowej, usługi 

komunalne itd.)     

 

 

181 250,00 

wypisy i wyrysy oraz różne usługi geodezyjne 7 000,00 
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rozplanowanie górki na działce gminnej w Grodźcu – w ramach funduszu 

sołeckiego 

 

1 000,00 

 

 

Dz. 710 – Działalność usługowa  

 

 Planuje się wydatki w wysokości 201 934,92 zł, z przeznaczeniem na:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego      100 000,00 

utrzymanie cmentarzy komunalnych  30 145,00 

remont cmentarza komunalnego w Dąbrowie – w ramach funduszu sołeckiego   23 262,55 

remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 przy cmentarzu komunalnym 

w Goli – w ramach funduszu sołeckiego  

 

28 527,37 

remont ogrodzenia i zagospodarowanie placu cmentarza komunalnego 

w Świerczowie – w ramach funduszu sołeckiego  

 

20 000,00 

 

 

Dz. 750 – Administracja publiczna  

 

 Planuje się wydatki w dziale w wysokości 2 542 385,00 zł, z czego na:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

funkcjonowanie Rady Gminy (diety, obsługa sesji i komisji itd.) 148 338,00 

funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup niezbędnych 

materiałów biurowych, serwis programów komputerowych, przedłużenie 

licencji, szkolenia pracownicze, opłaty: pocztowe, internetowe, telefoniczne, 

ubezpieczenie, koszty wywozu odpadów i odprowadzania ścieków, koszty 

energii elektrycznej, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, koszty windykacji zaległości, usługi prawne, obsługa finansowo – 

księgowa jednostek oświatowych,  itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

2 223 247,00 

druk Gminnego Informatora, wykonanie materiałów promocyjnych oraz 

opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy  

 

45 000,00 

diety sołtysów  30 000,00 

inkaso poboru podatków wraz z ubezpieczeniem  30 850,00 

koszty członkostwa gminy w: Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku 

Gmin Wiejskich, w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna;   

w LGD Stobrawski Zielony Szlak, Subregionie Północnym Opolszczyzny 

 

 

31 950,00 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową 

dźwigu osobowego - opracowanie dokumentacji technicznej 

 

33 000,00 

 

  

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 oraz sądownictwa 

 

 Planuje się wydatki na kwotę 737,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
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Dz. 752 – Obrona narodowa 

 

 Planuje się wydatki bieżące na kwotę 900,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych 

gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.  

 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

 Planuje się wydatki na kwotę 184 969,27 zł, z czego:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

dodatkowe służby policji na terenie Gminy Świerczów w czasie 

ponadnormatywnym   

 

3 000,00 

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

 

12 000,00 

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży 

Pożarnych (zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia, remonty, naprawy 

sprzętu, ubezpieczenie, przeglądy techniczne itd.) 

 

 

129 400,00 

doposażenie jednostki OSP Bąkowice – w ramach funduszu sołeckiego  1 500,00 

doposażenie jednostki OSP Biestrzykowice - Miodary – w ramach 

funduszu sołeckiego  

 

7 000,00 

dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego w Starościnie – 

w ramach funduszu sołeckiego 

 

10 000,00 

organizacja festynu strażackiego w Bąkowicach – w ramach funduszu 

sołeckiego 

 

1 039,27 

pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (obrona 

cywilna, Turniej Wiedzy Przeciwpożarowej, zawody sportowo pożarnicze 

itd.)  

 

 

17 030,00 

badania lekarskie kierowców i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 4 000,00 

 

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego  

 

Planuje się wydatki na kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

 

 

Dz. 758 – Różne rozliczenia  

 

Planuje się wydatki na kwotę 393 013,00 zł, z przeznaczeniem na: 

1) obsługę bankową urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych w kwocie 

22 800,00 zł; 

2) rezerwy na kwotę 370 213,00 zł, z czego: 

a) rezerwa ogólna – 50 000,00 zł, 

b) rezerwa celowa w wysokości  320 213,00 zł, z przeznaczeniem na: 
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- odprawy emerytalne w kwocie 165 213,00 zł, 

- wkład własny na realizację w 2021 roku zadań w ramach projektu pn. „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w kwocie 5 000,00 zł, 

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł,   

- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł.  

 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie  
 

 Planuje się wydatki na kwotę 5 532 410,52 zł, z czego: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków 

mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 

zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, akcesoriów 

komputerowych, opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, wypłaty delegacji 

służbowych, badania okresowe pracowników, opłaty komunalne, pocztowe, 

opłaty za telefon i internet, szkolenia pracowników, bieżące naprawy 

i remonty, ubezpieczenie mienia, obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany 

Kapitałowe, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie elektronicznego 

dziennika, zakup środków żywności na potrzeby żywienia uczniów i odpisy na 

ZFŚS oraz pozostałe wydatki szkół podstawowych związane z ich bieżącym 

funkcjonowaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 722 048,00 

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wypłatę dodatków 

mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 

zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, akcesoriów 

komputerowych, opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, wypłaty delegacji 

służbowych, badania okresowe pracowników, opłaty komunalne, pocztowe, 

opłaty za telefon i internet, szkolenia pracowników, bieżące naprawy 

i remonty, ubezpieczenie mienia, obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany 

Kapitałowe, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie elektronicznego 

dziennika zakup środków żywności na potrzeby żywienia uczniów i odpisy na 

ZFŚS oraz pozostałe wydatki przedszkola związane z jego bieżącym 

funkcjonowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739 529,00 

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz innych gmin za dzieci 

z terenu Gminy Świerczów uczęszczające do placówek wychowania 

przedszkolnego w tych jednostkach  

 

 

45 000,00 

koszty związane z dowozem dzieci do placówek oświatowych oraz zwrot 

kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki specjalistycznej 

 

265 328,00 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  19 893,52 

funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnej oraz zwrot kosztów 

za żywienie  

 

513 567,00 

wydatki związane z realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 

 

124 344,00 

realizację programu pn. „Umiem pływać” 17 000,00 
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odpis na ZFŚS od emerytowanych nauczycieli będących byłymi pracownikami 

placówek oświatowych 85 701,00 

 

 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia  

Planuje się wydatki na kwotę 53 100,00 zł, z czego: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

podniesienie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia 3 000,00 

realizację programu związanego z przeciwdziałaniem narkomanii 800,00 

realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych 

 

42 200,00 

realizację programu zdrowotnego  profilaktyki i wczesnego wykrywania 

cukrzycy typu II 

 

7 100,00 

 

 

Dz. 852 – Pomoc społeczna  

W ramach wydatków na kwotę 1 372 334,00 zł, wyodrębnia się wydatki na:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  1 450,00 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

4 000,00 

zasiłki okresowe i celowe  223 600,00 

dodatki mieszkaniowe 20 400,00 

zasiłki stałe  66 000,00 

wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków 

czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną 

i wodę, badania okresowe, opłaty pocztowe, remonty, usługi komunalne, 

opłaty telefoniczne,  konserwację sprzętu i oprogramowania, szkolenia 

pracowników, delegacji służbowych, odpisów na ZFŚS oraz pozostałe 

wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania wydatkowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

 

 

 

 

 

 

498 796,00 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 240,00 

świadczenia w zakresie dożywania 216 000,00 

realizację projektu Cyfrowy Debiut – utrzymanie trwałości projektu  5 348,00 

zakup paczek na Boże Narodzenie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

 5 000,00 

utrzymanie osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej 319 500,00 

 

 

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

 

 Planuje się wydatki bieżące na kwotę 44 995,30 zł z czego: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

funkcjonowanie świetlic szkolnych 36 782,00 
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pomoc materialną dla uczniów     8 000,00 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  213,30 

 

 

Dz. 855 – Rodzina  

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 3 751 799,00 zł, z przeznaczeniem na:  

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

realizację zadań związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 

Program 500+) 

 

2 651 000,00 

zwrot nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości 

świadczeń związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci 

 

 

1 000,00 

realizację zadań w ramach zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

 

934 000,00 

zwrot nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 

1 000,00 

realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, w tym zadania asystenta 

rodziny 

 

145 499,00 

sfinansowanie kosztów pieczy zastępczej oraz pobytu w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych   

 

12 000,00 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

 

3 700,00 

zwrot kosztów uczęszczania dzieci do Żłobków na terenie Gminy Namysłów  3 600,00 

 

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

  

Planuje się wydatki w wysokości 1 131 787,00 zł, z przeznaczeniem na: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa administracyjna) 

 

571 751,00 

inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 000,00 

oczyszczanie ulic 10 000,00 

utrzymanie terenów zieleni, wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew i pozostałe 

zadania związane z ochroną środowiska  

 

75 500,00 

zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami  6 000,00 

oświetlenie uliczne gminy  239 500,00 

zakup lampy solarnej w Miejscu – w ramach funduszu sołeckiego  7 500,00 

usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest  20 000,00 

utrzymanie terenów niezabudowanych w miejscach publicznych  20 000,00 

zagospodarowanie placu zabaw, w tym doposażenie w urządzenia zabawowe 

w Bąkowicach – w ramach funduszu sołeckiego 

 

28 536,00 

zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Dąbrowie – w ramach funduszu sołeckiego 10 500,00 
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doposażenie placu kulturalno – rekreacyjnego w Miodarach – w ramach 

funduszu sołeckiego 

 

10 000,00 

zagospodarowanie Placu im. Jana Pawła II w Świerczowie wraz z remontem 

fontanny – w ramach funduszu sołeckiego 

 

10 000,00 

podniesienie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie 

 

20 000,00 

dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną   

 

82 500,00 

 

 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 Planuje się wydatki w wysokości 911 619,22 zł, z czego na: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

koszty utrzymania świetlicy wiejskich i działalności związanej z ochroną 

kultury i dziedzictwa narodowego 

 

70 520,00 

zakup kurtyn powietrznych na świetlicę wiejską w Grodźcu – w ramach 

funduszu sołeckiego  

 

6 500,00 

doposażenie świetlicy wiejskiej w Miodarach – w ramach funduszu sołeckiego 9 800,00 

remont Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie – w ramach funduszu 

sołeckiego 

 

6 374,55 

dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie 

na działalność bieżącą 

 

501 000,00 

termomodernizację Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji 

w Biestrzykowicach - z udziałem środków Regionalnego Programu 

Województwa Opolskiego 2014-2020 

 

 

140 000,00 

dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na zadania 

inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Świerczowie” na sfinansowanie kosztów związanych z nadzorem 

inwestorskim  

 

 

 

42 000,00 

dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie 

na działalność bieżącą 

 

97 700,00 

zadania związane z ochroną zabytków 2 000,00 

dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Świerczowie na remont kościoła filialnego p.w. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Miejscu – w ramach funduszu sołeckiego  

 

 

9 000,00 

doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Biestrzykowicach – w ramach 

funduszu sołeckiego 

 

15 207,92 

integrację mieszkańców w Biestrzykowicach – w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 

remont obiektów historycznych na terenie sołectwa w Grodźcu – w ramach 

funduszu sołeckiego 

 

6 194,96 

integrację mieszkańców w Miodarach – w ramach funduszu sołeckiego 108,10 

integrację mieszkańców w Świerczowie – w ramach funduszu sołeckiego 3 213,69 
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Dz. 926 – Kultura fizyczna  

 Planuje się wydatki w wysokości 140 746,55 zł, z czego na: 

Rodzaj wydatku Kwota (zł) 

koszty związane z działalnością sportową (w tym utrzymanie obiektów 

sportowych) 

 

69 700,00 

remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu na boisku sportowym oraz 

zakup sprzętu sportowego w Starościnie – w ramach funduszu sołeckiego  

 

6 374,55 

dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych realizujących 

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 

 

45 000,00 

doposażenie klubu sportowego LZS Biestrzykowice – Miodary – w ramach 

funduszu sołeckiego Biestrzykowic (5 000,00 zł) i Miodar (750,00 zł) 

 

5 750,00 

realizację zadań w zakresie animatora sportu „Moje boisko Orlik”  13 922,00 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO  

I ŹRÓDEŁ JEGO POKRYCIA: 

 W projekcie budżetu Gminy Świerczów na 2021 rok ustala się deficyt budżetu w kwocie 

254 025,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
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PRZYCHODY 

 Przychody na 2021 rok zaplanowano w wysokości 802 657,00 zł, z czego: 

w zł 

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

 

 

 

500 157,26 

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

 

 

302 499,74 

 

 

ROZCHODY 

 Rozchody na kwotę 548 632,00 zł, planuje się przeznaczyć na:                                             

 w zł 

spłatę kredytu zaciągniętego w BGK Opole na budowę sali gimnastycznej 

z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie 

 

 

220 500,00 

spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku 

na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych 

w ramach program Moje Boisko Orlik 2012 w Bąkowicach 

 

 

 

2 300,00 

spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu II etap 

 

19 810,00 

spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę remizy OSP 

w Starościnie  

 

 

49 325,00 

spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach 

budżetu Gminy Świerczów w 2013 r., w tym na remont i termomodernizację SP 

w Bąkowicach, świetlicy wiejskiej w Miejscu  I etap, rowu odwadniającego wody 

opadowe w Świerczowie  

 

 

17 697,91 

spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Rozwiązywanie problemów gospodarki 

ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów 

 

 

134 307,00 

spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

we wsi Biestrzykowice 104 692,09 
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mgr Barbara Bednarz 














		2020-11-10T11:33:07+0100
	Barbara Alina Bednarz




