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^dfiJ^SNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU GMINY OPOROW
NA ROK 2014 .

I. DOCHODY
Planowane dochody budzetowe na rok 2014 ksztattuja^ sie_ w wysokosci
6.800.000,00 zl, w tym dochody biezajze w kwocie 6.750.000,00 zl;
dochody majatkowe w kwocie 50.000,00 zl, w tym ze sprzedazy majajtku
50.000,00 zl.
1. W Dz. 010 zaplanowano wpfywy:
- z oplat za niedopelnienie obowiq.zku ubezpieczen budynkow rolniczych
- z oplat za dzierzaw? uiszczanq. przez Kola Lowieckie
4b

2. W Dz. 400 zaplanowano :
- wplywy z oplat za dostarczona^ wod^ /cena wody 2,50 netto za 1 m3/
- odsetki od nieterminowych wplat za wod§
3. W Dz. 700 zaplanowano nastejpuja^ce dochody:

- wplywy z optat za uzytkowanie wieczyste
- wptywy z czynszow i dzierzaw
- wptywy ze sprzedazy mienia komunalnego - dochody maj^tkowe
4. W Dz. 750 zaplanowano:
- dotacje; na zadania bieza^ce zlecone gminie w zakresie administr. rzajdowej
- dochody zwia^zane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rza^dowej
/ 5% wptywow udost^pnianie danych osobowych/
5. W Dz. 751 zaplanowano dotacje^ na zadania zlecone w zakresie prowadzenia
stalego rejestru wyborcow
6. W Dz. 754 zaplanowano dotacje na zadania zlecone w zakresie obrony
cywilnej.
7.W Dz. 756 zaplanowano wplywy z podatkow i oplat lokalnych od osob
fizycznych i prawnych oraz innych jednostek:
- udziaty w podatku dochodowym od osob fizycznych
- udziafy w podatku dochodowym od osob prawnych
- podatek od nieruchomosci
- podatek rolny / przyjqto sredniq cen$ skupu zyta w kwocie 49 zl za lq,
co stanowi kwotg 122,50 zl z lha przeliczeniowego/
- podatek lesny
- podatek od srodkow transportowych
- wplywy z karty podatkowej

- podatek od spadkow i darowizn
- wplywy z oplaty skarbowej
- wplywy z oplaty targowej
- wplywy z oplaty „ smieciowej „ w kwocie 195.000,00 zl
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych
- wplywy z roznych oplat
- odsetki od nietemunowych wplat podatkow i oplat
8. W Dz. 758 zaplanowano subwencj? ogolna^ z budzetu panstwa: czejsc
oswiatowa^ w kwocie 1.777.993,00 zl oraz
cz^sc wyrownawczq. w kwocie
1.082.930,00 zl
9. W Dz. 851 zaplanowano wplywy z oplat za wydawanie zezwolen na sprzedaz
alkoholu.
10. W Dz. 852 zaplanowano dotacje w zakresie pomocy spolecznej, w tym:
- dotacje na realizacje POKL - 124.200,00 zl
- dotacje celowe w zakresie realizacji zdan zleconych - 662.012,00 zl
- dotacje celowe w zakresie dofmansowania realizacji zadan wlasnych
gminy- 123.702,00 zl
- dochody nalezne w zakresie funduszu alimentacyjnego - 5.000,00 zl
11. W Dz. 900 zaplanowano wplywy:
- z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska w kwocie 5.000,00 zl

II.

WYDATKI

Planowane wydatki budzetowe na rok 2014 ksztaftuja^ sie_ w wysokosci
7.333.193,28 zl, w tym:
- wydatki bieza^ce w kwocie 6.293.193,28 zl;
- wydatki majajtkowe /inwestycyjne/ w kwocie 1.040.000,00 zl,

1. W Dz. 010 zaplanowano :
rozdz. 01030 - Plan ogolem: 20.0000,00 zl
- skladki na rzecz Izby Rolniczej Wojewodztwa Lodzkiego w wysokosci
2% planowanego podatku rolnego
2.W Dz. 400 zaplanowano:
rozdz. 40002 - Plan ogolem: 281.000,00 zl
a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzen w kwocie 70.000,00 zl
b) wydatki statutowe w kwocie 210.000,00 zl, w tym:
ryczafty na jazdy lokalne, delegacje shizbowe
odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
zakup materiatow wodoci^gowych, wyposazenia
usuwanie awarii wodoci^gowych i inne naprawy
zakup energii elektrycznej
state oplaty za dozor techniczny , pobor wody
- podatek od nieruchomosci
podatek wat
- oplaty za korzystanie ze srodowiska/ pobor wody/ i inne
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 1.000,00 zl
3. W Dz. 600 zaplanowano:
rozdz. 60004 - Plan ogolem: 40.747,25 zl
a) wydatki statutowe w kwocie 18.247,25 zl zwia^zane z lokalnym transportem
zbiorowym w ramach Funduszu Soleckiego
b) dotacj$ na zadania biez^ce / realizacja w drodze porozumien i umow
mi^dzy j st/ z przeznaczeniem na dofmansowanie lokalnego transportu
zbiorowego Miasto Kutno - MZK. Kutno/ w kwocie 22.500,00 zl
rozdz. 60016 - Plan ogolem: 680.351,70 zl
a) wydatki statutowe w kwocie 180.351,70 zl zwia^zane z utrzymaniem drog
gminnych , w tym w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie 45.974,62 zl,
srodki gminne w kwocie 134.377,08 zl

b) zadania jednoroczne - wydatki majqtkowc, w tym inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zl na wydatki inwestycyjne w zakresie
przebudowy drog gminnych, w tym w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie
85.397,80 zl, srodki gminne w kwocie 414.602,29, w tym pochodzqce z
kredytu w kwocie 33.193,28 zl
rozdz. 60017 - Plan ogolem: 55.630.21 zl
a) wydatki statutowe w kwocie 15.630,21 zl zwiazane z utrzymaniem drog
wewnejrznych, lokalnych w ramach Funduszu Soleckiego
b)zadania jednoroczne - wydatki maj^tkowe, w tym inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zl na wydatki inwestycyjne w zakresie
przebudowy drog wewnejrznych, lokalnych, w tym w ramach Funduszu
Soleckiego w kwocie 8.979,28 zl, srodki gminne w kwocie 31.020,72 zl.
4.W Dz. 630 zaplanowano :
rozdz. 63001 - Plan ogolem: 500,00 zl
a) wydatki statutowe zwia^zane z funkcjonowaniem punktu informacji
turystycznej w ramach kontraktu wojewodzkiego zawartego pomi^dzy
Wojewodq. Lodzkim a Samorzajdem Gminy Oporow
5.W Dz. 700 zaplanowano:
rozdz. 70005 - Plan ogoleni: 10.000,00 zl
a) wydatki statutowe, zwiazane z gospodark^gruntami i nieruchomosciami
/wyceny, drobne remonty, oplaty za wypisy, ksiejgi wieczyste, energia
elektryczna, remonty, naprawy mienia komunalnego, rozne oplaty/.
6.W Dz. 710 zaplanowano:
rozdz. 71004-Plan ogolem: 55.000,00 zl
a) zadania statutowe - wydatki zwiq,zane z opracowywaniem decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 15.000,00 zl
oraz opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Oporow w kwocie 40.000,00 zl
rozdz. 71035 - Plan ogolem: 300,00 zl
a) wydatki statutowe zwia^zane z utrzymaniem grobow wojennych /zakup
zniczy , kwiatow i inne/.
7. W Dz. 750 zaplanowano:
rozdz. 75011 - Plan ogolem: 75.239,00 zl
a) wydatki statutowe, w kwocie 1.049,00 , w tym na akcjej kurierska_ kwote_
160,00 zl oraz koszty transportu dowodow osobistych kwot$ 889,00 zl.

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 74.190,00 zl
rozdz. 75022 - Plan ogolem: 85.000,00 zl
a)wydatki statutowe w kwocie 7.000,00 zl na funkcjonowanie rady gminy
b)swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 78.000,00 zl w zakresie
diet dla radnych
rozdz. 75023 - Plan ogoleni: 1.023.000,00 zl
a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 odprawa
emerytalna, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzen, w
kwocie 820.000,00 zl.
b) wydatki statutowe w kwocie 200.000,00 zl , m.in.:
-odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
-obsluga Biuletynu Informacji Publicznej wg umowy
-uslugi telefoniczne /telefonia stacjonarna i komorkowa/
- uslugi internetowe
- zakup programow i akcesoriow komputerowych
-oplata roczna za przepisy prawne LEX
-konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umow
-ushigi pocztowe
-uslugi informatyczne
-monitoring /system alarmowy/ wg umowy
-szkolenia pracownikow w zakresie budzetu, podatkow,
budownictwa, ewidencji ludnosci, gospodarki komunalnej i innych
stanowisk
-aktualizacja programow komputerowych
-naprawy i konserwacje kserokopiarki i urzadzen biurowych
-wydatki w zakresie ewidencji ludnosci i USC/ m.in. uroczystosc
50 - lecia pozycia matzenskiego/
-abonament za radia,
-zakup wyposazenia biur
-prenumerata Dziennikow, Monitorow i zakup wydawnictw
fachowych
-zakup srodkow czystosci
-zakup materialow biurowych , drukow
-ryczalty na jazdy lokalne , delegacje sluzbowe
-energia elektryczna
-zakup wyposazenia apteczek, ubezpieczenia, ushigi
elektryczne, naprawy, badania lekarskie pracownikow, regeneracje
gasnic, polisy ubezpieczeniowe, drobne remonty i inne wydatki
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 3.000,00 zl

rozdz. 75075 - Plan ogolem : 2.000,00 zl
a) wydatki statutowe zwi^zane z promocj^gminy
rozdz.75095 - Plan ogolem: 95.000.00 zl
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 80.000,00 zl,
w tym: wynagrodzenie prowizyjne soltysow w wysokosci 60.000,00 zl
wynagrodzenia w ramach robot publicznych w wysokosci 20.000,00 zl
b) wydatki statutowe w kwocie 13.000,00 zl,
w tym: wydatki zwia^zane z poborem podatkow i oplat w kwocie 5.000,00 zl
wydatki zwia^zane z robotami publicznymi w kwocie 8.000,00 zl
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 2.000,00 zl,
w tym: zwia^zane z zatrudnieniem pracownikow w ramach robot publicznych
oraz w ramach efektywnosci
8. W Dz. 751 zaplanowano:
rozdz. 75101 -Plan ogolem: 426,00 zl
a) wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzen w
prowadzenia i aktualizacji stalego rejestru wyborcow

zakresie

9. W Dz. 754 zaplanowano:
rozdz. 75412 - Plan ogolem: 31.000,00 zl
a) wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 5.000,00 zl
b) wydatki statutowe, w kwocie 26.000,00 zl
Wydatki
zwiajzane z gotowosciq. bojowq. 5 jednostek OSP w tym:
wynagrodzenia konserwatorow, zakup materialow, wyposazenia, paliwa i
innych, ubezpieczenia, energia elektryczna, zakup ushig pozostalych,
naprawy, remonty sprz^tu pozarniczego.
rozdz. 75414 - Plan ogolem: 3.500,00 zl
a) wydatki statutowe, w tym: srodki gminne - 2.000,00 zl
srodki z dotacji - 1.500,00 zl
o wydatki zwia^zane z obrona^ cywilnq..
rozdz. 75421 - Plan ogolem: 15.000,00 zl
a) wydatki statutowe - rezerwa celowa na realizacj^ zadan wlasnych z
zakresu zarz^_dzania kryzysowego / nie mniejsza niz 0,5% wydatkow ogolem
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i
pochodne oraz wydatki na obslugq dlugu gminy/
10. W Dz. 757 zaplanowano:
rozdz. 75702 - Plan ogolem: 75.000,00 zl
a) obsluga dlugu gminy
w zakresie odsetek od kredytow
wydatkow zwiajzanych z dlugiem gminy

i innych

ll.\ Dz. 758 zaplanowano:
rozdz. 75818 - Plan ogolem: 47.257,73 zl
a) wydatki statutowe - rezerwa ogolna 70,64% wydatkow ogolem/
na wydatki nie przewidziane w budzecie gminy
12. W Dz. 801 zaplanowano:
rozdz.80101 - Plan ogolem: 1.935.050,00 zl
Wydatki biezqce zwi^zane z funkcjonowaniem 2 szkol podstawowych w
Oporowie i Szczycie, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
nagrodyjubileuszowe, pochodne od wynagrodzen wkwocie 1.223.230,00 zl
b) zadania statutowe - 161.120,00 zl , w tym: wydatki obligatoryjne na
zakup opalu /w^gla, oleju opalowego, peletu/, pomocy naukowych i
dydaktycznych, odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, zakup
energii elektrycznej, uslug pocztowych i telefonicznych.
b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 75.700,00 zl w zakresie wyplat
dodatkow wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkol
podstawowych
Wydatki maj^tkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
500.000,00 zl na wydatki zwi^zane z zadaniem pn. „ Budowa sali
gimnastycznej z l^cznikiem stanowia^ca rozbudow^ budynku Zespohi Szkot w
Oporowie" ze srodkow pochodza^cych z pozyczki - przedsi^wzi^cie wieloletnie
o szacunkowych kosztach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zt.
Gmina b^dzie ubiegala si^ o dofmansowanie tego zadania ze srodkow
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z zasadami dofmansowania
inwestycji sportowych w przypadku gmin /a do nich zalicza sie_ nasza gmina/,
ktore nie posiadajq. pelnowymiarowej Sali gimnastycznej. doflnansowanie moze
wyniesc do 70% wartosci kosztorysowej zadania.
rozdz. 80103 - Plan ogolem: 151.410,00 zl
Wydatki zwiajzane z bieza^cym funkcjonowaniem 2 oddzialow przedszkolnych,
wtym:
a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne
i
pochodne od wynagrodzen w kwocie 128.850,00 zl
b) zadania statutowe - 7.100,00 zl na zakup pomocy naukowych i
dydaktycznych, materialow, wyposazenia , odpisy na zakladowy fundusz
swiadczen socjalnych,

c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 8.460,00zl w zakresie wyplat
dodatkow wiejskich i mieszkaniowych
d) dotacja na zadania bie/.aoc - 7.000,00 zl na podstawie porozumienia z
innymi jednostkami samorzajdu terytorialnego w zakresie ucze^szczania
dzieci z gminy Oporow do oddzialow przedszkolnych w innych gminach
rozdz. 80104 - Plan ogolem: 24.000,00 zl
a) dotacje na zdania biez^ce w zakresie dofinansowania kosztow
zwia^zanych z ucz^szczaniem dzieci b^da^cych mieszkancami gminy do
przedszkoli funkcjonuja^cych w innych gminach
rozdz. 80110 - Plan ogolem: 838.200,00 zl
wydatki zwia^zane z funkcjonowaniem dwoch Gimnazjow: w Oporowie oraz
w Szczycie, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
pochodne od wynagrodzen w kwocie 681.900,00 zl
b) zadania statutowe - 110.500,00 zl, na wydatki obligatoryjne zwia^zane z
zakupem materialow, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii,
opalu, delegacje shizbowe, odpisy na zakladowy fundusz swiadczen
socjalnych .
e) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 45.800,00 zl w zakresie
wyplat dodatkow wiejskich i mieszkaniowych
rozdz. 80113 - Plan ogolem: 184.000,00 zl
Wydatki zwiajzane z dowozeniem uczniow do szkot w tym:
a) wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne
od wynagrodzen dla 2 kierowcow autobusow
szkolnych w kwocie
62.000,00 zl
b) zadania statutowe w kwocie 121.000,00 zl w tym:
odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, utrzymanie 2
autobusow szkolnych tj. paliwo , remonty, ubezpieczenia OC, NW, zwrot
kosztow dowozu do szkoiy uczniow niepehiosprawnych, bilety miesi^czne
dla uczniow dojezdzaja^cych do szkoJ i inne.
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 1.000,00 zl w zakresie wyptat
ekwiwalentow i innych swiadczen
rozdz. 80114 - Plan ogolem: 107.000.00 zl
Wydatki zwia^zane z funkcjonowaniem gminnego zespolu obshigi placowek
oswiatowych, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne
od wynagrodzen w kwocie 99.600,00 zl
b) zadania statutowe, w kwocie 7.100,00 zl
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 300,00 zl

oraz

rozdz. 80146 - Plan ogolem: 7.900,00 zl
a) zadania statutowe, zwiajzane z doksztalcaniem i doskonaleniem
zawodowym nauczycieli
rozdz.80195a) dotacja na
mi^dzy jst/
Zapomogowo

Plan ogolem: 940,00 zl
zadania biez^ce / realizacja w drodze porozumien i umow
dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obslug? Kasy
Pozyczkowej Pracownikow Oswiaty.

Razem na zadania zwi^zane z oswiah; / bez zadan inwestycyjnych/ w
roku 2014 planuje sie^ przeznaczyc kwot£ 2.773.500,00 zl co stanowi
37,82% planowanych wydatkow ogolem.
Wraz z zadaniem
inwestycyjnym naktady na oswiat^ wynosza^ 3.273.500,00 zl , co stanowi
44,64 % planowanych wydatkow ogolem. Subwencja oswiatowa na rok
2014wynosi 1.777.993,00 zl.
13. W Dz. 851 zaplanowano:
rozdz. 85153 - Plan ogolem: 2.000,00 zl
a) zadania statutowe - 2.000,00 zl
83. to wydatki zwia^zanie z przeciwdzialaniem narkomanii.
rozdz. 85154 - Plan ogolem: 26.000,00 zl
a) zadania statutowe - 23.000,00 zl
b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych - 3.000,00 zl
83. to wydatki zwiajzanie z profilaktyka^ alkoholowq. zawarte w programie
profilaktyki alkoholowej i przeciwdzialaniu narkomanii.
14. W Dz. 852 zaplanowano:
rozdz. 85206 - Plan ogolem: 6.500,00zl
a) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 6.500,00 zl
w zakresie realizacji zadania w zakresie rodzin zast^pczych

rozdz. 85212 - Plan ogolem: 656.59300zl, w tym z dotacii 656.593,00 z\) wynagrodzen
10.000,00 zl
b) zadania statutowe, w kwocie 9.124,00 zl
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 637.469,00 zl
w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych.

rozdz. 85213 -Plan ogolem: 10.033,00 zl
a) pochodne od wynagrodzen, w zakresie skladek na ubezpieczenie
zdrowotne, w tym: z dotacji na zadania zlecone - 5.419,00
z dotacji na zadania wlasne - 4.614,00
rozdz.85214 - Plan ogolem: 43.255,00 zl
a) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w zakresie swiadczen spolecznych,
w tym: srodki z dotacji - 28.255,00
srodki gminne - 15.000,00
rozdz. 85215 - Plan ogolem: 1.000,00 zl
a) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w zakresie wyptaty dodatkow
mieszkaniowych, w tym: srodki wlasne gminy
rozdz. 85216 - Plan ogolem: 48.659.00 z!
a) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w zakresie wyplaty zasilkow
stalych, w tym: z dotacji na zadania wlasne - 48.659,00

rozdz.85219 - Plan ogolem: 103,000,00 z\) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen
b) zadania statutowe, w kwocie 12.000,00 zl
c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 1.000,00 zl
83. to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej, w tym: z dotacji na zadania wlasne - 32.400,00
udziat wlasny gminy - 70.600,00
rozdz. 85228 - Plan ogolem: 23.000.00 zl
a) zadania statutowe, w zakresie oplat za pobyt podopiecznych w Domach
Pomocy Spolecznej - srodki wlasne gminy.
rozdz. 85295 - Plan ogolem: 143.974,00
a) dotacje na zadania biezsjce, w kwocie 2.000,00 zl dla jednostek spoza
sektora finansow publicznych w zakresie wyrownywania poziomu zycia na
terenie gminy - dostarczanie zywnosci.
b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych, w kwocie 15.774,00 zl w zakresie
dozywiania podopiecznych, w tym:
70% z dotacji na zadania wlasne - 9.774,00
30% udzial wlasny gminy
- 6.000,00
c) zadania biezqce z udzialem srodkow UE, w kwocie 124.200,00 zl w
zakresie realizacji programu PO Kapitat Ludzki
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15. W Dz. 854 zaplanowano:
rozdz. 85415 - Plan ogolem: 1.000,00 zl
a) zadania statutowe, w zakresie pomocy materialnej dla uczniow
zamieszkalych na terenie gminy zwiq.zane z wyplatq. stypendlow / udzial
wlasny gminy/.
16. W Dz. 900 zaplanowano:
rozdz. 90002 - Plan ogolem 195.000,00 zl
a) zadania statutowe, w zakresie realizacji ustawy smieciowej w 2014 roku w
kwocie 183.000,00 zl / wydatki obejmujq.ce odbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie odpadow komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie
punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych/
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 12.000,00 zl w zakresie
obshigi zadania w zakresie ustawy smieciowej
rozdz. 90015 - Plan ogolem: 26.219,66 zl
a) zadania statutowe, zwia^zane z oswietleniem drog oraz konserwacja^
oswietlenia na terenie gminy Oporow, w tym w ramach Funduszu Soleckiego
w kwocie 11.219,66 zl, srodki gminne 15.000,00 zl
rozdz. 90095 - Plan ogolem: 25.000,00 zl
a) zadania statutowe w kwocie 15.000,00 zl w tym:
- sktedki na rzecz Zwia_zku Gmin Regionu Kutnowskiego, Zwiajzku
Gmin RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,Centrum" kwota 12.400,00 zl
- wydatkow z zakresu ochrony srodowiska kwota 5.000,00 zl
- wydatki zwiajzanie z opracowaniem PGO i OS wraz z prognozami
kwota 4.000,00 zl;
- wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psow
w schronisku kwota 3.600,00 zl
17. W Dz. 921 zaplanowano:
rozdz. 92109 - Pian ogolem: 11.507,73 zl
a) wydatki statutowe, w zakresie funkcjonowania swietlic gminnych w
ramach srodkow wlasnych w kwocie 2.000,00 zl oraz w ramach Funduszu
Soleckiego w kwocie 9.507,73 zl
rozdz. 92116 - Plan ogolem: 130,000.00 zl
a) dotacja na zadania biez^ce, dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji
Kultury - Biblioteki Publicznej w Oporowie
rozdz. 92120 - Plan ogolem: 1.000,00 zl
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a) zadania statutowe, w zakresie pomocy dotycza^cej ochrony obiektow na
terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytkow
18. W Dz. 926 zaplanowano:
rozdz. 92605 - Plan ogolem: 10.000,00 zl
a) zadania statutowe, wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu

III. PRZYCHQDY (krcdyty, pozyczki, emisje obligacji, wolnesrodki
W roku 2014 planuje si$ zaci^gni^cie kredytow i pozyczek w kwocie
900.000,00 zl z przeznaczeniem na splat? wczesniej zacia^gni^tych zobowiazan
w kwocie 366.806,72 oraz pokrycie planowanego deficytu budzetu w kwocie
533.193,28 zwia^zku z realizacja_ zadan inwestycyjnych /drogi, sala
gimnastyczna/ z okresem splat 5 lat tj, 2015-2019.
Nie planuje sie_ przychodow z emisji obligacji.
Natomiast w roku 2013 b^dzie zaci^gni^ty kredyt w kwocie 350.000,00 zl i
pozyczka w kwocie 30.000,00 zl tj. ogolem 380.000,00 zl a nie jak planowano w
kwocie 585. 696,21 zl.
Stan niesplaconych kredytow i pozyczek na dzien 31.12.2013 r. stanowic be_dzie
kwote_ 1.393. 252,45 zl.

IV. ROZCHODY /sptaty pozyczek i kredytow/
Rozchody w roku 2014 zwia^zane ze splatq. rat kapitalowych zaci^gni^tych
kredytow i pozyczek, stanowia^ kwot^ 366.806,72 zt, w tym:
- 4 raty pozyczki w WFOS i GW - 11.580,00
- 1 rata pozyczki w WFOS i GW 3.000,00
- 4 raty pozyczki w EFRWP
- 54.285,72
- 4 raty kredytu w ING
- 144.999,84
- 4 raty kredytu w DPS
- 152.941,16
Srodki na splat^ zobowiazan w roku 2014 b^dq. pochodzily z przychodow
budzetowych / kredytu/.

V. WYNIK BUDZETU
Na rok 2014 planuje si? ujemny wynik budzetu stanowia^cy deficyt w kwocie
533.935,55 zl. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodza^cymi z
zaciqgni^tych kredytow i pozyczek na rynku krajowym.
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VI. UWAG1 QGQLJNE
W projekcie budzetu na rok 2014 przyj^to wielkosci kierujajs si$ zasada^, by
planowane wydatki bieza^ce nie byly wyzsze od planowanych dochodow
biezapych gminy .
Dochody opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa
Finansow w zakresie subwencji oraz udzialu w podatku dochodowym od osob
fizycznych, Lodzkiego
Urz^du Wojewodzkiego i z Krajowego Biura
Wyborczego o wysokosci dotacji oraz przewidzianych do osia^gni^cia dochodow
wlasnych. W zakresie dochodow biezajcych dochody ustalono na podstawie
otrzymanych zalozen z poszczegolnych Referatow Urz^du Gminy.
W zakresie dochodow majatkowych wykazano dochody ze sprzedazy majatku w
kwocie 50.000,00 zh
Dochody bieza^ce /podatkowe/ na rok 2014 zaplanowano na podstawie
nastejnijajsych zalozcn:
- obnizenia sredniej ceny skupu zyta sluzacej do obliczania podatku na
obszarze gminy w roku 2014 - do kwoty 49,00 zl za Iq oraz zwi^kszenia
scia^galnosci zalcglosci podatkowych
- sprzedazy wody z wodoci^gow wiejskich przy cenie wody za Im3
w kwocie 2,50 zl netto
- opodatkowanie podatkiem od nieruchomosci budynkow mieszkalnych
- wzrost podatku od nieruchomosci w zwiajzku z opodatkowaniem
czterech silowni wiatrowych w roku 2014 na terenie naszej Gminy.
Dochody biezacc gminy od jednej silowni wiatrowej ztytuhi podatku od
nieruchomosci wynoszq. 53.000,00 zlrocznie.
Dokonano oceny posiadanego przez Gmin§ mienia komunalnego i wskazano
nieruchomosci, ktore mozna przeznaczyc na sprzedaz w kolejnych latach.

Dochody majijtkowe ze sprzedazy
przedstawiajij si£ nast^pujqco:

nieruchomosci

Rok 2014 / 50.000,00 zl/
1. DzialkaNr 91/10
o pow. 0,53 ha obre_b Poborz szacunkowa - pod dzialalnosc ustugowq,

w

roku

2014

53.230,00 wartosc

Na sprzedaz wAv dzialki Rada Gminy wyrazila zgod?, podejmujajs stosowna^
uchwal^, gmina posiada rowniez aktualna^ wycen^ powyzszej dzialki.
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WYDATKI :
Wydatki ogotem na rok 2014 ksztattujq. sie_ w wysokosci 7.333.193,28 zl ,
natomiast wydalki biez^cc ( bez odsetek i prowizji od pozyczek i kredytow ) na
rok2014stanowicbej:la L kwot? 6.218.193,28 zl.
Wydatki na obsluge, diugu gminy planuje si$ w wysokosci 75.000,00 zl.
Na wydatki inwestycyjnc/majatkowe/przeznacza sie_ 1.040.000,00 zl.
Wysokosc dotacji na zadania biezajse stanowic be_dzie kwote_ 186.440,00 zl.
Wydatki w zakresie swiadczen na rzecz osob fizycznych ksztaltujq. sie_ w
wysokosci 974.917,00 -/L
Wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wynoszq. 3,367.229,00 zl
co stanowi 53,5% wydatkow biezapych, w tym 34,9 % to wydatki ponoszone na
wynagrodzenia i skladki w oswiacie. Znaczapa^ kwot? w wydatkach
budzetowych stanowia_ rowniez wydatki na wyplat§ swiadczen takich jak:
dodatki mieszka liowe i vviejskie dla nauczycieli.
Znacznq. kwott;
stanowiq,
rowniez wydatki obligatoryjne zwiajzane z
funkcjonowanic:,i urz^du gminy, wydatki zwiajzane z obsluga^ rady gminy,
jednostek organizacyjnych,
instytucji kultury, zapewnieniem dowozenia
uczniow do szkol, utrzymaniem autobusow szkolnych, wodoci^gow wiejskich.
W wydatkach n;, rok 2014 zaplanowano rowniez dotacje z budzetu dla jednostek
sektora finansov public/.nych i jednostek spoza sektora fmansow publicznych
oraz dotacje_ podmlotowa_ dla Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej.
Kwota dotacji n:. zadania bieza^ce ogolem wynosi 186.440,00 zl.
Zaplanowano rowniez realizacj? zadan zleconych gminie.
Wydatki zwiq. ane z obsluga^ zadluzenia zostaty wyliczone zgodnie
z harmonogramcm sphily zobowiazan juz zaci^gni^tych oraz planowanych do
zaci^gni^cia i st !iowic\? w wysokosci 75.000,00 zl.
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PRZEDSIEW7 ECIA/ MAJATKOWE I BIEZACE/
Planuje si§ wieloletnie przedsi^wzi^cie inwestycyjne do realizacji pocza_wszy
od roku 2013 do 2015 w zakresie zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej z
tajsznikiem stanowiaca rozbudowe_ budynku Zespotu Szkol w Oporowie" w
zwiajzku z czyin okivsla si? wysokosci limitow wydatkow oraz limitow
zobowiajzati. Planowanc srodki na to zadanie w 2014 roku 500.000,00 zl.
Realizacja POK! , w roku 2014, w ramach wydatkow bieza^cych, Dz. 852, rozdz.
85295 b^dzie kontynuowana . Planowane srodki na to zadanie 124.200,00 zl.
Plan wydatko\ maj^tkowych na inwestycje w roku 2014

przedstawia si

Rok 2014 - ]-wotn 1.040.000,00 zt, w tvm:
a) Przebudowa drog gminnych i wewn^trznych - 540.000,00 zl
b) Budowa Sali gimnastycznej z lacznikiem stanowiaca rozbudowe Zespolu
SzkoLwO: ixnyie 500.000,00 zi
Wydatki inwestycyjne stanowi^ 14,18% wszystkich wydatkow.

't Pawlikowsti
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