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Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok 

 
 

Budżet gminy opracowano na podstawie: 

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o otrzymanych 

wielkościach subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych,  

- informacji Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone  

 i własne, 

- informacji Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadania 

zlecone,  

- wyliczeń własnych kwot dotacji celowych przypadających na dzieci 

przedszkolne zgodnie ze sprawozdaniem SIO na 30.09.2021r., 

- uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, 

- uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia rocznych  stawek 

podatku od środków transportowych, 

- komunikatu prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. o cenie żyta 61,48 zł/dt 

stanowiącego podstawę naliczenia podatku rolnego w 2021 roku, 

- komunikatu prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. o cenie drewna  212,26 zł/m3 

stanowiącego podstawę naliczenia podatku leśnego w 2022 roku, 

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021r. 

 

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto: 

 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  

    w   wysokości 103,3%, 

 - wynagrodzenia administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych i urzędzie -    

       wzrost o 5% od 1.01.2022r ., 

    - diety radnych i przewodniczącego rady o 20% od 1.01.2022 r., 

    - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1% podstawy wymiaru składek  

      na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

   - wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe.  
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Budżet gminy opracowano w zestawieniu na dochody gminy, wydatki gminy, przychody  

i rozchody gminy, zadania inwestycyjne,  plany finansowe zadań zleconych,   plan finansowy  

rachunku dochodów oświatowych oraz wydatki funduszu sołeckiego. 

 

Budżet gminy na rok 2022 wynosi ogółem  

 

-  po stronie dochodów  -    60.495.868,97 zł 

 w tym: 

  dochody bieżące -    54.648.321,57 zł 

  dochody majątkowe -      5.847.547,40 zł 

- po stronie wydatków  -    68.100.509,97 zł 

 w tym: 

  wydatki bieżące -     56.842.576,75 zł 

  wydatki majątkowe -     11.257.933,22 zł 

 

- po stronie przychodów -  9.054.641 zł 

-  po stronie rozchodów  -  1.450.000 zł 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu: 

- środków z Programu Obszarów Wiejskich na: 

   rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Przedmość ul. Leśna-Kozieł – 200.000 zł, 

   budowę sieci wodociągowej w miejscowości Tokary- przysiółek Folwark – 240.000 zł, 

- dzierżawy gruntów rolnych – 5.000 zł,  

- sprzedaży nieruchomości rolnych – 5.000 zł. 

 

 

020 - Leśnictwo  

W tym dziale zaplanowano uzyskanie dochodów z czynszów za dzierżawę terenów 

łowieckich, na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2021  w wysokości 2.000 zł. 
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600 – Transport i łączność 

W dziale tym planuje się dochody: 

- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę odcinka  

ul. Powstańców Śląskich w Praszce 745.854,20 zł, 

- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Bocznej w Praszce 

757.693,20 zł. 

 

700 - Gospodarka mieszkaniowa  

W dziale tym  planuje się uzyskać m.in.: 

1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości  w wysokości  310.000 zł, 

w tym: 

- działek budowlanych przy ul. Dąbrowskiej w Praszce, działek budowlanych przy ul. 

Projektowanej w  Przedmościu. 

2. wpływy za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk 

handlowych na placu targowym oraz innych w wysokości 37.000 zł, 

3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w wysokości 41.000 zł, 

4. wpływy z odsetek  w wysokości  300 zł. 

 

750 - Administracja publiczna 

Na rok 2022 zaplanowano w tym dziale, na podstawie pisma informującego o zaplanowanej 

dotacji od Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021r. nr.  FB.I.3110.15.2021.ML na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami kwotę 112.457 zł. Kwota dotacji jest wyliczana na podstawie algorytmu 

naliczenia dotacji wg liczby i rodzaju zadań wykonywanych w gminie.  

Natomiast z opłat różnych tj. w tym za prowizje płatnika wynikające z rozliczeń ZUS i 

urzędem skarbowym  planuje się uzyskać dochody w kwocie  70.050 zł. 

 

 

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

sądownictwa 

Na podstawie pisma nr DOP-3113-3/21 z 20.10.2021r. Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatury w Opolu o zaplanowanej w projekcie budżetu dotacji celowej przeznaczonej na 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wprowadzono do budżetu gminy 

dochód w wysokości 2.801 zł.  
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752 – Obrona narodowa 

Na podstawie pisma Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021r. nr. FB.I.3110.15.2021.ML na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami przyjęto do budżetu gminy dotację celową  w wysokości  1.600 zł. Dotacja 

dotyczy wydatków w zakresie wydatków obronnych.  

 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Na rok 2022 zaplanowano w tym dziale, na podstawie pisma informującego o zaplanowanej 

dotacji od Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020r.  FB.I.3110.15.2020.ML na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami kwotę 8.928 zł. Natomiast wpływy  z  mandatów karnych wystawionych przez 

Straż Miejską  zaplanowano w kwocie 1.000 zł. 

 

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej załącznikiem do pisma nr 

ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku poinformował Burmistrza o wielkości 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 11.488.506 zł i taką też 

kwotę przyjęto do budżetu w 2022 roku.. W roku 2022 wielkość udziału gminy we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%. Udziały gminy w 

podatku od osób prawnych CIT zgodnie z otrzymanym w/w załącznikiem zaplanowano na 

2022 r. w kwocie  834.590 zł.  

Podatek od nieruchomości został określony na podstawie  uchwały Rady Miejskiej w Praszce 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Uchwała zakłada  

wzrost stawek o 3,6% w stosunku do 2021 roku.  Jest to kwota 7.600.000 zł.  

Podatek  od środków transportowych został określony  na podstawie  uchwały Rady Miejskiej 

w Praszce w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych w wysokości 466.000 zł.  

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest podana przez GUS cena żyta 61,48 zł 1dt wg 

zmienionej od 2013r. ustawy o podatku rolnym tzn. cena jest wyliczana za okres 11 

kwartałów poprzedzających  rok podatkowy. Łącznie podatek wyniesie 603.530 zł.  

Z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 105.600 zł. Podstawą naliczenia podatku 

leśnego jest cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały 

roku 2021 ogłoszona przez GUS tj. kwota 212,26 zł za 1 m³ drewna.  
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W budżecie na rok 2022 planuje się  również uzyskanie dochodów: 

1. z wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 40.000 zł,  

2. z podatków od spadków i darowizn w wysokości 120.000 zł, 

3. z wpływów z opłaty targowej w wysokości 150.000 zł, 

4.  z wpływów z opłaty za czynności cywilnoprawne w wysokości 420.000 zł,  

5. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  

w wysokości 17.500 zł,  

6. z wpływów opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego   5.100 zł, 

7. wpływów z opłaty prolongacyjnej 100 zł, 

8. z wpłat za upomnienia i różnych opłat 20.000 zł. 

W związku z tym, że na etapie planowania trudno jest określić wysokość wpływów, 

niektóre opłaty i podatki zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie  

w 3 kwartałach 2021 roku. 

 

758 – Różne rozliczenia 

Wysokość subwencji ogólnej do budżetu 2022 roku przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma        

nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w wysokości  14.901.412 zł, w tym: 

 - część oświatowa - 13.011.683 zł, 

- część wyrównawcza, kwota podstawowa -   1.759.023 zł,  

- część równoważąca -   100.706 zł. 

Planowana subwencja oświatowa na 2022 r. jest wyższa od subwencji z 2021 r. o kwotę 

943.623 zł. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. 

dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. 

 Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej 

na 2022 r. określony został na podstawie:  

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30.09.2021r. i 10.10.2021r. 

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, 

- danych  dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie 

informacji oświatowej o liczbie uczniów wg stanu na  dzień 10 września 2021r.  

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dla 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 
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Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty 

uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań  

z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców 

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. 

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% 

średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie wskaźnik 

dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 1.779.48 zł , natomiast w skali kraju 

2.122,33 zł.  

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie (w naszej 

gminie są to 130,8 osoby na 1 km²), w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w 

2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122 osoby na 1 km² ) i dochodu 

gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość 

zaludnienia w kraju  i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% 

średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.  

Część równoważąca subwencji ogólnej uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe 

wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.) w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy. 

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach  bankowych 

zaplanowano w wysokości   30.000 zł. 

 

 801 - Oświata i wychowanie W dziale tym planuje się uzyskać dotacje: 

- na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w kwocie 566.335 zł, wyliczenia 

kwoty dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty biorąc do wyliczenia liczbę dzieci wg 

SIO na 30.09.2021r. oraz kwotę dotacji na 1 dziecko 1.471 zł. 

Z informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych zaplanowano kwotę  z 

opłat stałych za  przebywanie dzieci w przedszkolach powyżej 5-ciu godzin  57.500 zł, 

czynszów, wynajmu 20.500 zł oraz wpływ z tytułu dowożenia uczniów  

do ZPS w Praszce z gminy Lipie i  Krzepice  108.900 zł. 

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich na: 

 - przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz 

utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywacji społecznej 

mieszkańców Gminy Praszka – 439.000 zł, 

- projekt Erasmus+ realizowany w SP Nr 2 w Praszce – 22.754,50 zł.  
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851 – Ochrona zdrowia 

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 280.000 zł. Są to wpływy z opłat  

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

852 – Pomoc społeczna 

Na podstawie pisma Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021r. FB.I.3110.15.2021.ML 

o zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w budżecie gminy 

kwotę 1.725.950 zł, z tego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

1.164.000 zł, ośrodki pomocy społecznej 1.350 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 

1.000 zł. 

Na podstawie tego samego pisma przyjęto do budżetu dotację na realizację własnych zadań 

bieżących gmin w kwocie 528.000 zł, z tego na składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 19.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia społeczne kwota 77.000 zł, na zasiłki stałe 190.000 zł, na utrzymanie i 

działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  kwota 176.000 zł oraz na dofinansowanie 

dożywiania  kwota 41.000 zł. 

Z wpływów za usługi opiekuńcze OPS w Praszce planuje się uzyskać dochody w wysokości 

50.000 zł z pozostałych dochodów 1.400 zł, a z tytułu zwrotów zasiłków z lat ubiegłych  

i pozostałych  dochodów 5.200 zł.  

 

855 – Rodzina 

Na podstawie pisma Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021r. FB.I.3110.15.2021.ML 

o zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w budżecie gminy 

kwotę 9.303.600 zł, z tego na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.699.000 zł, na świadczenie wychowawcze 

„500+” kwota 5.239.000 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  

27.000 zł.  

 Należne gminie dochody z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w 

kwocie 20.000 zł, a z tytułu zwrotów zasiłków z poprzednich lat   

8.000 zł. 
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W rozdziale tym uwzględniono również wpływ z odpłatności od rodziców w kwocie  

310.600 zł z tytułu  uczęszczania dziecka do żłobka . 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

W dziale zaplanowano wpływy: 

- z opłaty śmieciowej w wysokości 5.400.000 zł , 

- z opłat za korzystanie ze środowiska 30.000 zł,  

- opłaty za ochronę powietrza atmosferycznego, klimatu i opłaty produktowej w wysokości 

100 zł, 

-  z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 

projekt LIFE-19 w wysokości 65.208,07 zł, 

- środków z WFOŚiGW w Opolu w ramach projektu „Czyste powietrze” – 13.000 zł, 

- środków z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 - POLSKI ŁAD na budowę parku 

edukacyjno- sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce – 3.150.000 zł. 

 

 

PRZYCHODY 

W roku 2022 zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 9.054.641 zł, w tym :  

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  określonymi odrębnymi ustawami – 

2.200.000 zł, w tym:  Środki z Fundusz Inwestycji Lokalnej – 2.200.000 zł,  

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków 

określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy  i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków -  54.641 zł, w tym: 

Projekt „Super Szkoły- Super Uczniowie”- 38.691 zł, 

Projekt „Super Przedszkola – Super Przedszkolaki” – 15.950 zł, 

- przychody z  wolnych środków za  2022 r. to  kwota 4.000.000 zł. 

- planowana kwota zaciągnięcia kredytu na wydatki inwestycyjne to 2.800.000 zł. 
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WYDATKI BUDŻETOWE 

 

010 - Rolnictwo i łowiectwo  

W dziale tym  na wydatki bieżące przeznacza  się kwotę 566.700 zł, w tym: 

- rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Przedmość ul. Leśna – Kozieł  250.000 zł, 

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Tokary- przysiółek Folwark 300.000 zł, 

składki na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 14.000 zł oraz na  

inne opłaty  2.700 zł.  

 

600 - Transport i łączność  

W dziale tym na  wydatki bieżące przeznacza się środki w wysokości 3.755.150 zł. 

Z wydatków bieżących zostanie zakupione kruszywo do naprawy nawierzchni dróg, masa 

bitumiczna workowana na zimno, oznakowanie pionowe dróg na kwotę 50.000 zł. Planowane 

są do realizacji bieżące remonty dróg gminnych po okresie zimowym, bieżące remonty dróg 

gminnych, ulic i placów na kwotę 190.000 zł, usługi transportowe, równanie mechaniczne i 

walcowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome ulic, zimowe utrzymanie dróg, 

ustawienie i demontaż siatki przeciwśnieżnej, oczyszczanie i pogłębianie rowów 

przydrożnych, ubezpieczenie dróg   na łączną kwotę  192.000 zł. 

Na wydatki majątkowe przeznacza się 3.323.150 zł, w tym na: 

 - przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich w Praszce  - 932.318 zł, 

 - przebudowa ul. Bocznej w Praszce – 947.117 zł, 

 - przebudowa drogi gminnej nr 100915O Piculice-Skotnica-wykonanie dokumentacji    

              projektowo- kosztorysowej – 80.000 zł, 

            - przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej na ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza 

w Praszce - 100.000 zł, 

            - przebudowa ul. Skłodowskiej (na odcinku skrzyżowania z ul. Listopadową do zjazdu 

na parking budynku handlowego DINO) –sporządzenie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej wraz z wykonaniem prac budowlanych – 200.000 zł, 

            - przebudowa fragmentu ul. Słonecznej i Szkolnej oraz drogi wewnętrznej koło 

cmentarza parafialnego w Strojcu w gminie Praszka – 963.715 zł, 

 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie – 100.000 zł. 

700 - Gospodarka mieszkaniowa  

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 789.000 zł. Na wydatki związane z zarządzaniem 

mieniem komunalnym gminy Praszka oraz z reprezentowaniem Gminy we wspólnocie 
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mieszkaniowej- 250.000 zł. W imieniu Gminy zarządzaniem zajmuje się GOSKOM. Na 

remonty budynków komunalnych zaplanowano 80.000 zł. 

Na wyceny nieruchomości i koszty dokumentacji geodezyjnej, opłat sądowych i notarialnych 

oraz za korzystanie z bazy ewidencji gruntów, pomiarów geodezyjnych działek, ogłoszeń w 

prasie, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przewidziano kwotę  

119.000 zł, podatki od mienia gminnego  1.000 zł. 

 

Na wydatki majątkowe przeznacza się 339.000 zł, w tym na: 

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Praszce ul. Elizy Orzeszkowej 

220.000 zł, 

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Przedmościu ul. Projektowana   

90.000 zł, 

- wykup części działki 344 km.1 Praszka - 25.000 zł, 

- wykup części działki nr 360/5 km.1 i działki nr 454/2 km.1 – 3.000 zł, 

- wykup części działki nr 57/5 km. ul. Bocznej obręb Zawisna – 1.000 zł. 

 

 

710 - Działalność usługowa  

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 77.000 zł  

z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie planu zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Praszce ul. Powstańców Śląskich 

– Styczniowa 72.000 zł.  

Na założenie ewidencji  zabytkowego cmentarza w Wierzbiu oraz realizację gminnego 

programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 zaplanowano 5.000 zł. 

 

750 - Administracja publiczna  

W dziale tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5.396.324,04 zł. 

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 

75011 tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencje 

działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 139.307 zł. Na wykonywanie tych zadań 

gmina otrzyma dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 112.457 zł, co jest kwotą 

niewystarczającą, dlatego też z budżetu gminy występuje dopłata w kwocie 26.850 zł.  
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Na utrzymanie Rady Miejskiej, na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 273.000 zł, w tym 

na: 

- diety dla radnych – 240.000 zł, 

- na zakup materiałów papierniczych, artykułów spożywczych na sesje, artykułów 

biurowych, usługi introligatorskie i szkolenia, opłaty   – 33.000 zł. 

Na utrzymanie Urzędu na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4.220.443 zł, w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.486.043 zł.  

Na wydatki bieżące rzeczowe planuje się kwotę 722.400 zł, w tym m.in.: 

-  wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS  - 142.000 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia – 181.000 zł z tego m.in. prenumeraty i aktualizacje 

dzienników urzędowych, wydawnictw i prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, 

zakup materiałów do drobnych remontów, środków czystości, artykułów spożywczych do 

sekretariatu, wymiana zużytego wyposażenia, 

- zakup energii  elektrycznej oraz wody – 80.000 zł, 

- remonty bieżące   - 30.000 zł, 

- zakup usług zewnętrznych – 218.400 zł, z tego m.in.: usługi pocztowe, usługi doradztwa  

rozliczeń podatku VAT, prowizje bankowe, przeglądy, monitoring budynku urzędu, badania 

okresowe pracowników, usługi internetowe i  telekomunikacyjne, 

- delegacje służbowe,  szkolenia pracowników, świadczenia bhp, różne opłaty   – 74.000 zł. 

 

W ramach promocji gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.829,32 zł w tym na 

materiały promocyjne gminy, prezentację gminy w internecie , współpracę z gminą partnerską 

Mutterstadt , dożynki gminne oraz nagrody dla najlepszych działaczy.  

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki 

związane z obsługą jednostek oświatowych w kwocie 493.800 zł. 

W rozdziale „Pozostała działalność” realizowana będzie wypłata diet dla sołtysów 50.000 zł, 

wypłata prowizji dla inkasentów podatków 20.000 zł, opłata składki członkowskiej do 

Stowarzyszeń „Górna Prosna”, „Obszar funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno” i 

Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski koszyk” 

35.000 zł, opłaty komornicze, koszty upomnień i tytuły wykonawcze, oraz wydatki z 

funduszy sołeckich  93.944,72 zł. 

 

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

sądownictwa  
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W dziale tym gmina otrzymuje dotację na bieżącą aktualizację spisów wyborców  

w wysokości 2.801 zł.  W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 

2.801 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.801 zł. 

 

752 – Obrona narodowa 

Na wydatki związane z obroną narodową  przeznacza się kwotę 1.600 zł z dotacji. 

 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Na wydatki bieżące w dziale  przeznacza się kwotę 658.672,55 zł. 

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące  związane z utrzymaniem gotowości  bojowej 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, które wynoszą 632.996,55 zł. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ryczałt dla komendanta OSP, kierowców 

wozów bojowych i ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych zaplanowano kwotę  

181.500 zł.  Natomiast na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 417.276,64 zł, z tego m.in.:  

na energię cieplną, zakup paliwa, sprzętu i ubrań, przeglądy samochodów i drobne naprawy, 

remonty pomieszczeń, ubezpieczenie pojazdów bojowych, strażaków oraz wydatki z 

funduszy sołeckich. 

Na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 34.219,91 zł na 

wykonanie klimatyzacji w Sali OSP Wygiełdów i modernizację budynku OSP w 

Przedmościu.    

Na wydatki związane z obroną cywilną  przeznacza się kwotę 8.928 zł, na które to gmina 

otrzymuje dotację. 

 

W rozdziale 75416 zaplanowano środki  na wydatki bieżące związane ze  

Straży Miejskiej w kwocie 16.748 zł, w tym:  zakup gazu i paliwa do samochodu służbowego, 

ubezpieczenie samochodu, naprawy samochodu oraz zakup sortów mundurowych dla 

strażników, szkolenia . 

 

757 - Obsługa długu publicznego  

Na obsługę długu publicznego w 2022 roku przeznacza się środki finansowe na wydatki 

bieżące w wysokości 330.100 zł.  

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 realizowane będą wydatki  na obsługę długu 

jednostki samorządu terytorialnego kwocie 330.100 zł, na które składają się: 
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- zapłata II raty za zakup w 2020 r. od DUON Spółki z o.o. udziałów w kapitale zakładowym 

spółki Energia Praszka Spółka z o.o. 

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne z 2018r.,  

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne z 2019 i 2020 r 

- spłata odsetek od limitu zadłużenia w rachunku bieżącym.  

 

758 - Różne rozliczenia 

Na 2022 rok planuje się 100.855 zł na rezerwę ogólną  oraz 151.134 zł, na rezerwę celową - 

zarządzanie kryzysowe w wysokości 0.5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.  

 

801 - Oświata i wychowanie  

Na oświatę w budżecie na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 24.043.961,31 zł,  

 w tym na: 

- na szkoły podstawowe –  12.663.459 zł,  w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń w kwocie 9.303.357 zł,  dotację dla szkoły w Wierzbiu prowadzonej przez 

stowarzyszenie (104 uczniów od IX 110 uczniów) 1.065.000 zł, 

- szkoły podstawowe specjalne –  2.855.802 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń w kwocie 2.453.282 zł, 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –  648.568 zł, w tym: wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 340.168 zł,   dotacje dla oddziału w Wierzbiu 

prowadzonym przez stowarzyszenie (50 dzieci od IX 55)  278.400 zł, 

- przedszkola – 4.313.503 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.195.123 zł 

oraz dotację dla przedszkola niepublicznego Felicjanki  (53 dzieci)  377.500 zł, 

- przedszkola specjalne – 331.506 zł,  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

w kwocie 319.646 zł,  

- świetlice szkolne – 639.652 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

605.372 zł, 

- dowożenie uczniów do szkół – 306.000 zł,  

- szkoły zawodowe specjalne –690.584 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

669.284 zł, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 83.900 zł, w tym  dotacja  25.200 zł, 

- stołówki szkolne i przedszkolne – 230.714 zł,  w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń  223.394 zł, 
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- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  - 30.984 zł,  

w  tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  14.214 zł, dotację dla oddziału 

przedszkolnego w Wierzbiu  11.800 zł, 

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 836.635 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 414.175 zł, dotację dla szkoły w Wierzbiu  395.000 zł, 

- realizację projektu „Super szkoły-Super uczniowie w gminie Praszka”  38.691 zł, 

- realizację projektu „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka” 15.950 zł, 

- realizacja projektu ERASMUS + w SP Nr 2 w Praszce – 22.754,50 zł, 

- realizację projektu „Unihokej-Florbal, sport i wycieczki” – 107.058,81 zł,   

- pozostałą działalność – 228.200 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 

emerytów. 

W placówkach oświatowych rzeczowe wydatki stanowią przede wszystkim koszty 

utrzymania tych placówek, a więc: opłaty za opał, energię cieplną, gaz, energię elektryczną  

i wodę, materiały biurowe i środki czystości, remonty bieżące  

ubezpieczenia budynków  oraz  dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 

zatrudnionych na wsi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

Wydatki majątkowe w tym dziale to 895.000 zł: 

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz 

utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywacji społecznej 

mieszkańców Gminy Praszka – 800.000 zł,  

- wykonanie kotłowni gazowej dla budynku ZPS w Praszce przy ul. Fabrycznej 1 – 75.000 zł, 

- modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkolno-|Przedszkolnego w Strojcu 

(audyt,projekt) – 20.000 zł. 

 

851 - Ochrona zdrowia  

Wydatki bieżące w kwocie 280.000 zł dotyczą przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. 

 Kwota zaplanowanych wydatków jest adekwatna do kwoty zaplanowanej w projekcie 

budżetu po stronie dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. I tak: 

-  w rozdziale 85153 zaplanowano kwotę 45.000 zł na wydatki w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, w tym wynagrodzenia i pochodne 37.000 zł, dotacje 18.000 zł, 
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- w rozdziale 85154 zaplanowano kwotę 235.000 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,  w tym na wynagrodzenia i pochodne 170.000 zł, 

dotacje 65.000 zł. 

W ramach tych rozdziałów będą realizowane programy profilaktyczne, wypoczynek letni  

dla dzieci i młodzieży dla rodzin w których występuje problem alkoholowy. 

 

852 - Pomoc społeczna  

Dział ten zabezpiecza środki finansowe na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podopiecznych 

oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy 

na zadania zlecone gminie ustawami oraz na zadania własne. Wydatki bieżące w tym dziale 

wynoszą 4.113.350 zł, z tego 1.166.350 zł ze środków otrzymanych na zadania zlecone, 

503.000 zł ze środków otrzymanych na zadania własne, 2.444.000 zł  to środki własne gminy. 

Zaplanowano wydatki na: 

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 

domach pomocy społecznej – 250.000 zł, 

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy  1.164.000 zł, w tym 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.038.000 zł. W ramach wydatków 

rzeczowych planuje się zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, środków 

czystości, opłat związanych z utrzymaniem budynku m.in.: za ogrzewanie, wodę, energię 

elektryczną. 

-    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  - 5.000 zł, 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -  19.000 zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -157.000 zł, 

- zasiłki stałe - 195.000 zł, 

- dodatki mieszkaniowe  - 200.000 zł, 

- usługi opiekuńcze - 73.000 zł, 

- finansowanie dożywiania uczniów i osób dorosłych  - 82.000 zł, 

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.968.350 zł, w tym wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń  1.744.000 zł. W ramach wydatków rzeczowych planuje się 

zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłat związanych z 

utrzymaniem budynku m.in. za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną.  
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853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Wydatki w kwocie 14.500 zł dotyczą przekazania dotacji dla starostwa powiatowego  

na dowóz uczestników z gminy Praszka  na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

  

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na: 

- pomoc materialną dla uczniów  w wysokości  20.000 zł na stypendia socjalne dla uczniów, 

- pomoc materialną dla uczniów  w wysokości  18.000 zł na stypendia za wyniki nauczania 

dla uczniów, 

 

855 - Rodzina  

Dział ten zabezpiecza środki finansowe związane z funkcjonowaniem rodziny. Wydatki w 

tym dziale wynoszą 10.261.179 zł, z tego 8.965.000 zł to środki otrzymane na zadania 

zlecone oraz 1.296.179 zł  to środki własne.  

Zaplanowano wydatki na: 

-   świadczenie wychowawcze „500+” 5.242.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 13.570 zł, 

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego kwota 3.708.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

293.000 zł, 

- wspieranie rodziny – 80.000 zł, 

- rodziny zastępcze  - 80.000 zł, 

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40.000 zł, 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

rodzinne -  27.000 zł, 

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.084.179 zł, w tym wynagrodzeni i 

pochodne od wynagrodzeń – 809.157 zł oraz dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Klasa 

dla bobasa” w Praszce – 64.800 zł. 

 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 7.247.289,02 zł, a na wydatki majątkowe przeznacza 

się   kwotę 3.593.000 zł. 

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na: 

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 30.920 zł,  
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-  dopłatę gminy do przesyłania ścieków w kwocie 140.000 zł, 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 

gminie  5.400.000 zł,  

- oczyszczanie miasta i wsi  240.000 zł,  

- utrzymanie zieleni  160.000 zł, 

- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację urządzeń energetycznych  780.000 zł, 

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - opłata za korzystanie ze środowiska  

30.000 zł, 

- ochronę środowiska (zakup sadzonek drzew i krzewów, edukacja ekologiczna, przycinka i 

wycinka drzew) 60.000 zł, usuwanie wyrobów azbestowych 130.000 zł, odbiór i 

zagospodarowanie folii rolniczych – 50.000 zł, opłata za opracowanie programu ochrona 

środowiska , programu usuwanie azbestu oraz wyrobów azbestowych 25.000 zł,  

- program -LIFE 19  – 65.208,07 zł, 

- program ”Czyste powietrze” – 13.000 zł  

Wydatki bieżące na pozostałą działalność  w kwocie 238.387 zł,  w tym wynagrodzenia 

 i pochodne 70.600 zł dotyczą wynagrodzenia inkasenta na placu targowym , zatrudnienia w 

ramach prac interwencyjnych oraz wydatków związanych  

z utrzymaniem placu targowego i realizacji programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt. 

Wydatki majątkowe w tym dziale to: 

- utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce – 3.500.000 zł, 

- budowa oświetlenia drogowego ul. Stanisławka w Strojcu-projekt   - 8.000 zł, 

- rozbudowa oświetlenia ul. Fabrycznej w Praszce – 18.000 zł, 

- wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rosochy – 7.000  zł, 

- przedłużenie oświetlenia ul. Powstańców Śląskich -10.000 zł, 

- budowa oświetlenia drogowego ul. Dąbrowskiej w Praszce – 50.000 zł.  

 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie  4.069.553,05 zł.  

Są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury i dotyczą: 

- dotacji dla  Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce -  3.000.000 zł,  

- dotacji dla  Biblioteki Publicznej w Praszce   -  429.000 zł, 

- dotacji dla  Muzeum w Praszce -   432.000 zł,  
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- środki na realizację zadań w zakresie kultury w ramach funduszy sołeckich 

    – 93.552,84 zł. 

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 120.122,31 zł dotyczą:  

- przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na 

Bibliotekę Miejską (koncepcja projktowa) – 19.000 zł, 

- doposażenie placu zabaw w Ganie – 25.044,41 zł, 

- doposażenie placu zabaw w Wierzbiu – 24.000 zł, 

- doposażenie placu zabaw w Skotnicy– 10.548,35 zł, 

- budowa wiaty (Prosna) – 12.500 zł, 

- poprowadzenie linii internetowej we wsi Kuźniczka – 11.029,55 zł, 

- adaptacja budynku na miejsce spotkań (Rosochy) – 18.000 zł, 

 

 

926 - Kultura fizyczna i sport 

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 257.000 zł z przeznaczeniem na: 

 - ogrzewanie obiektów sportowych na stadionie w Praszce, utrzymanie pomieszczeń 

rehabilitacji  – 49.000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie 208.000 zł, 

w tym dotacje dla klubów sportowych 150.000 zł. Zadania te będą realizowane zgodnie 

z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Na wydatki majątkowe przeznacza się  2.353.341 zł, w tym na: 

- przebudowę części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i 

rekreacji – 2.353.341 zł [Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnej – 1.400.000 zł; środki własne 

- 953.341 zł]    

 

 

ROZCHODY 

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok rozchody  w kwocie 1.450.000 zł dotyczą: 

- spłaty kredytu zaciągniętego w BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji z 2018r. – 

700.000 zł,  

- spłaty kredytu zaciągniętego w BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji z 2019r. i  

2020 r – 750.000 zł.  
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Podsumowanie: 

Przedstawiony przez Burmistrza Praszki projekt budżetu gminy na 2022 rok  

uwzględnia minimum niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego, jednostek podległych tj. szkół, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 

Biblioteki i Muzeum.  

W planowanych wydatkach bieżących projekt budżetu jest w wielu miejscach 

podobny do budżetu 2021 roku, a  w niektórych znacznie niższy. Kolejny już rok będziemy 

realizować tylko wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek 

organizacyjnych gminy, rozpoczętych zadań inwestycyjnych, spłatą  pożyczek i kredytów.  

W świetle powyższej sytuacji na wiele zadań zgłoszonych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych i pracowników urzędu, Rad Sołeckich i radnych nie udało się 

wygospodarować środków. 

Wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych związane z ich utrzymaniem 

zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021r. a nie potrzeb 

zgłoszonych przez poszczególnych dyrektorów, które  były wyższe o 4.394 tys. zł. 

Subwencja oświatowa planowana na 2022 rok nie równoważy wynagrodzeń i 

pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli . W związku z tym w trakcie roku budżetowego 

będzie zachodziła konieczność uzupełnienia brakujących środków w dziale oświaty bądź też 

wprowadzenie zmian organizacyjnych w placówkach. 

Wydatki samorządowych instytucji kultury przyjęte w projekcie budżetu również są 

znacznie niższe niż przedłożone przez dyrektorów jednostek. 

W zakresie wydatków MGOKiS w Praszce wydatki zostały zmniejszone  o 317 tys. zł, 

w zakresie wydatków Muzeum w Praszce wydatki zostały zmniejszono o 32.000 zł natomiast 

wydatki  Biblioteki Publicznej w Praszce zostały zmniejszone o 29.500 zł.       

Wydatki ośrodka pomocy społecznej są niższe od zgłoszonych przez kierownika 

ośrodka o 200 tys. zł.  

W związku z podjętą uchwałą o utworzeniu funduszu sołeckiego w 2016r. w projekcie 

budżetu zostały ujęte przedsięwzięcia  zgłoszone przez wszystkie sołectwa w gminie.                                             

Do ustalenia relacji o której mowa w art.242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych dochody bieżące w roku 2022 jednostki samorządu terytorialnego 

zostały powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach 

publicznych. Przekroczenie tej relacji zostanie w latach 2023-2025 pokryte planowanymi 

nadwyżkami.  
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Przy ustaleniu budżetu została zachowana zasada wynikająca z § 242 ustawy  

o finansach publicznych mówiącego iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu,  

w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. I tak też przyjęto  

w projekcie budżetu. Jednak należy pamiętać, że realizacja wydatków uzależniona jest  

od realizacji dochodów budżetowych, które w wielu wypadkach przyjmowane są 

deklaratywnie.  

 

Praszka, dnia 15.11.2021r. 


