Zał. Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY
w 2006 r.
Dział
010

600

700

710
750

751

754

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
−dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Transport i łączność
w tym:
–dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
−wpływy z różnych opłat
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
− wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
−dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
−wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Działalność usługowa
−wpływy z usług
Administracja publiczna
−dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie(związkom gmin)
ustawami
−wpływy z opłaty administracyjnej
−dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
−dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Kwota
400

400
106 000

100 000
6 000
767 200

1 900
65 300
700 000
15 000
15 000
87 686

66 366
20 000

1 320

2 700

2 700

756

758

801

852

przeciwpożarowa
−dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych,od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
−podatek od działalności gospodarczej od
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
−podatek od nieruchomości od osób prawnych
−podatek rolny od osób prawnych
−podatek leśny od osób prawnych
−podatek od środków transportowych od osób
prawnych
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych
– podatek rolny od osób fizycznych
– podatek leśny od osób fizycznych
– podatek od środków transportowych osób
fizycznych
– podatek od spadków i darowizn
– podatek od czynności cywilno prawnych
– wpływy z różnych opłat
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
– wpływy z opłaty skarbowej
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
– podatek dochodowy od osób fizycznych
– podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
– część oświatowa subwencji ogólnej
– część wyrównawcza subwencji ogólnej
Oświata i wychowanie
– dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
– wpływy z różnych opłat
Pomoc społeczna

9 884

9 884

8 824 024

5 000
863 888
21 143
6 272
6 457
997 676
158 474
862
100 903
150 000
135 000
10 000
35 000
25 000
140 000
6 153 349
15 000
4 861 735
4 115 342
746 393
383 017

293 017

90 000
1 558 739

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
– wpływy z różnych dochodów
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
– wpływy z opłaty produktowej
– wpływy z usług
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dochody razem
Przychody
952 Przychody z pożyczek i kredytów
– pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację
budynku GOK w Gródkowie
– pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie
– Kredyt bankowy na termomodernizację budynku GOK
w Gródkowie
– Kredyt bankowy na termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Gródkowie
– Kredyt bankowy na budowę chodników
w Psarach
– Kredyt bankowy na budowę stacji uzdatniania
wody w Malinowicach
955 Przychody - z tytułu innych rozliczeń krajowych

Ogółem

1 434 435
120 304
4 000
57 000
12 000
45 000
499 612

499 612

17 172 997
2 990 785
2 802 358
405 375
296 983
700 000
400 000
500 000
500 000
188 427

20 163 782

Zał. Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA 2006 r.

Dział
010

Rozdział
1003
1010

1030
1095
020
2095
600
60004
60016

700
70005

710
71004

750
75011

75022

75023

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Ośrodki doradztwa rolniczego
w tym :wydatki bieżące
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
w tym: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Izby rolnicze
w tym: wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:- wydatki bieżące
Leśnictwo
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
w tym: - wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
w tym: - wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
w tym:- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Działalność usługowa
Plany przestrzennego
zagospodarowania
w tym: - wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym: - wydatki bieżące
z tego :wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Rady gmin(miast i miast na
prawach powiatu)
w tym: wydatki bieżące
Urzędy gmin(miast i miast na
prawach powiatu)

Kwota
677 088
600
600
671 988
5 000
666 988
4 000
4 000
500
500
1 500
1 500
1 500
2 341 700
1 297 000
1 297 000
1 044 700
119 700
925 000
110 000
110 000
110 000
100 000
100 000
100 000
2 749 486
66 366
66 366
66 366
100 210
100 210

75095

751

75001

754

75412

75414

757
75702

758
75818
801
80101

80103

80104

prawach powiatu)
w tym:- wydatki bieżące
z tego:- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym : - wydatki bieżące
z tego : - wynagrodzenia agencyjno
– prowizyjne
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
w tym : - wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym :a/ wydatki bieżące
b/ wydatki majątkowe
Obrona cywilna
w tym : wydatki bieżące
z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
w tym: wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym: - wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: - wydatki bieżące
z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
w tym: wydatki bieżące
z tego – wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Przedszkola
w tym: - wydatki bieżące

2 517 510
2 492 510
2 005 069
25 000
65 400
65 400
23 000

2 700
2 700
2 700

167 114
155 030
145 030
10 000
12 084
12 084
9 884
85 000

85 000
85 000
50 000
50 000
50 000
7 309 198
4 107 360
3 207 360
2 625 371
900 000
138 167
138 167
118 090
866 896
866 896

z tego: -wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
80110

80113
80114

80146

80195
851
85153
85154
852
85212

85213

85214

85215
85219

Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
z tego :-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do szkół
w tym: wydatki bieżące
Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół
w tym: wydatki bieżące
z tego: -wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
w tym: - wydatki bieżące
z tego:- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pozostała działalność
w tym: - wydatki bieżące
Ochrona Zdrowia
Zwalczanie narkomanii
w tym: wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym: - wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym: - wydatki bieżące
z tego:- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
w tym: - wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne
w tym: - wydatki bieżące
z tego: - składka na ubezpieczenie
społeczne
Dodatki mieszkaniowe
w tym:- wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: - wydatki bieżące

668 791
1 542 260
1 542 260
1 320 394
158 406
158 406
404 654
404 654
313 264
34 100
34 100
19 250
57 355
57 355
140 000
6 000
6 000
134 000
134 000
2 163 786

1 381 259
1 381 259
36 808

4 872
4 872
311 546
311 546

2 000
2 000
445 573
365 573

85228

85295
854
85401

85415
900

90002

90013
90015

90095

921
92109

92116

926
92601
92605

z tego:- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
wydatki majątkowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
w tym:- wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym: - wydatki bieżące
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym: - wydatki bieżące
z tego:- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:- wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i
ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
w tym: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Schroniska dla zwierząt
w tym:- wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
w tym: wydatki bieżące
z tego :-dotacje
wydatki majątkowe
Biblioteki
w tym: wydatki bieżące
z tego: - dotacje
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym: - wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
w tym: - wydatki bieżące
z tego: - dotacje

314 802
80 000
5 400
5 400
13 136
13 136
103 049
51 047
51 047
44 296
52 002
52 002

913 500
290 000
140 000
150 000
8 500
8 500
445 000
395 000
50 000
170 000
170 000
2 593 676
2 215 960
615 960
615 960
1 600 000
377 716
377 716
377 716
155 000
60 000
60 000
95 000
95 000
80 000

Razem wydatki
ROZCHODY
w tym:
- kredyt
- pożyczka z WFOŚ i
GW
OGÓŁEM

19 662 797
500 985
333 333
167 652
20 163 782

Zał. Nr 3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ
ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2006 R

DZIAŁ

NAZWA

KWOTA

750

Administracja publiczna

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 700,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa

9 884,00

754

852

Pomoc społeczna

O G Ó Ł E M:

66 366,00

1 434 435,00

1 513 385,00

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 26 400 zł.

Zał. Nr 4

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA
ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 R.
Dział

Rozdział

750
75011

751

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym: - wydatki bieżące
z tego :
-wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

75101

754
75414

852
85212

85213

85214

Kwota
66 366,00
66 366,00
66 366,00
66 366,00

2 700,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 700,00
- z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
2 182,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
9 884,00
Obrona cywilna
9 884,00
w tym: - wydatki bieżące
9 884,00
- wynagrodzenia i pochodne od
9 884,00
wynagrodzeń
Pomoc Społeczna
1 434 435,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1 381 259,00
w tym: - wydatki bieżące
1 381 259,00
z tego: - wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
69 473,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
4 872,00
w tym: - wydatki bieżące
4 872,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
48 304,00
w tym: - wydatki bieżące
48 304,00
OGÓŁEM

1 513 385,00

Zał. Nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2006 rok
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZYCHODY

1 579 812,00

Przychody własne

1 573 200 ,00

Stan środków na początek roku

6 612,00

WYDATKI

1 579 812,00

Wydatki bieżące

1 539 012,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki majątkowe
Stan środków na koniec roku

408 748,00
40 000,00
800,00

Zał. Nr 6

Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2006 r.
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Malinowicach

661 000,00

2. Budowa dróg dojazdowych do działek budowlanych
przy ul. Kolejowej w Psarach
140 000,00
3. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Psarach
35 000,00
4. Budowa chodnika przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie
50 000,00
5. Budowa chodników przy ul. Wiejskiej w Sarnowie,
Wiejskiej i Szkolnej w Psarach
700 000,00
6. Dokumentacja budowy oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej w gminie
150 000,00
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Gródkowie
900 000,00
8. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Gródkowie
1 600 000,00
9. Docieplenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Psarach
80 000,00
10. Budowa Remizy OSP w Strzyżowicach
10 000,00
11.Budowa oświetlenia ulicznego w Psarach ul. Kolejowa
50 000,00
12. Budowa szatni LKS Preczów i Strzyżowice
60 000,00
13.Monitoring Urzędu Gminy
25 000,00
______________
RAZEM
4 461 000,00

Zał. Nr 7

PLAN
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2005 r.
Stan
środków
Przychody
obrotowych
na pocz.
roku

Lp.
Nazwa
1

2

3

4

Suma
(3+4)
5

Stan
środków
Wydatki obrotowych
na koniec
roku
6

7

Suma
(6+7)
8

2 Szkoły podstawowe

-

106 300

106 300

106 300

-

106 300

3 Gimnazjum

-

3 500

3 500

3 500

-

3 500

5 Przedszkola
RAZEM

-

95 000

95 000

95 000

-

95 000

204 800

204 800

204 800

-

204 800

Zał. Nr 8

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2006 r.
Dział

Rozdział

§

900

Wyszczególnienie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku
0690

Plan na
2006 r.
39 334

39 334
28 134

Wpływy z różnych opłat
- przelewy z Urzędu
Marszałkowskiego

11 200

WYDATKI

39 334

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
zakup worków do segregacji odpadów
zakup rękawic, sadzonek drzewek

30 000

4300

Zakup usług pozostałych:
- akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz
śmieci, likwidacja dzikich wysypisk
- edukacja ekologiczna
Stan środków na koniec roku

11 200

9 000
7 000
2 000
334

UCHWAŁA Nr XL/312/2006
RADY GMINY P S A R Y
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, art. 51, art. 57, art.
58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
poz.1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zmianami) art. 165, art.168, art.
169, art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U . Nr 249 poz. 2104 ) art. 3, art. 4 ustawy dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 203 poz. 1966 ).
Rada Gminy Psary
u c h w a l a:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 172 997,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
z administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem Nr 3
2. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości
w tym:
- wydatki na realizację zadań zleconych
z administracji rządowej w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 4

1 513 385,00

19 662 797,00

1 513 385,00

§ 2.
Ustala się spłatę kredytów inwestycyjnych w kwocie 333 333,00 oraz pożyczki
z WFOŚ i GW w wysokości 167 652,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
Tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości
50 000,00 zł
§ 4.
Planuje się pokrycie deficytu budżetu przez zaciągnięcie pożyczki z
WFOŚ i GW w kwocie 702 358,00 oraz kredytów bankowych na łączną kwotę
2 100 000,00 i wolnymi środkami w wysokości 188 427 zł.
§ 5.
Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 1 579 812,00
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6.
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 993 676,00zł
w tym:
- ośrodki kultury
- biblioteki

615 960,00 zł
377 716,00 zł
§ 7.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w roku 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8.
Ustala się dochody, stanowiące dochód budżetu państwa, w wysokości
26 400,00 zł.
§ 9.
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości
204 800,00 zł i plan wydatków w wysokości 204 800,00 zł - załącznik nr 7.

§ 10.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 11 200,00 zł i plan wydatków w wysokości
39 000,00 zł - załącznik nr 8.
§ 11.
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie
gminy dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami
w ramach tego samego działu oraz między zadaniami w ramach tego samego
działu.
Dokonywanie zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe nie może
spowodować wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zaniechania
realizacji zadania zaplanowanego przez Radę Gminy
§ 12.
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków
finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
obsługujący rachunek budżetu.
§ 13.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie
występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do 300 000,00 zł.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2006 roku.

Objaśnienia
do uchwały budżetowej na 2006 r.
1. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych oparto na stawkach

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego oraz podatku od środków
transportowych ustalonych na podstawie wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
wynoszącym 2,5 % ogłoszonym przez Prezesa GUS w komunikacie z
dnia 14 października 2005 r.
W projekcie budżetu została ujęta subwencja ogólna w kwocie
4 861 735,00 zł, z czego część oświatowa subwencji wynosi 4 115 342,00zł,
a część wyrównawcza 746 393,00 zł zgodnie z danymi przekazanymi
przez Ministerstwo Finansów.
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały
zaplanowane w kwocie 6 153 349,00zł.
Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały
ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 66 366,00
zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców w kwocie 2 700 zł. Ogółem plan dotacji na
zadania zlecone wynosi 1 513 385 zł.
Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w
kwocie 140 000 zł zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
Wzrost wynagrodzeń na 2006 r. zaplanowany został w oparciu o
wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2006 r. i
wynosi 4 %
W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od
spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 85 000 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną
kwotę 500 985 zł t.j.:
- kredyt na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Sarnowie” w kwocie 49 999,92 zł
- kredyt na „Przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie” w
kwocie 199 999,92 zł
- kredyt na „Remont budynku stacji wodociągowej w Górze
Siewierskiej” – w kwocie 49 999,92 zł
- kredyt na „Modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w
Strzyżowicach” w kwocie 33 333,24 zł
- pożyczka na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie”
w kwocie 55 702 zł
- pożyczka na „Termomodernizację Przedszkola Publicznego w
Sarnowie” w kwocie 111 950 zł.

9. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na
łączną kwotę 2 802 358 zł :
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
405 375,00
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację
Budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie
296 983,00
- Kredyty na budowę chodników
w Psarach
500 000,00
- Kredyt na termomodernizację budynku
GOK w Gródkowie
700 000,00
- Kredyt na termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej w Gródkowie
400 000,00
- Kredyt na budowę stacji uzdatniania wody
w Malinowicach
500 000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w
kwocie 188 427,00 zł.
10.W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę
4 461 000 zł , co stanowi 22,7 % wydatków budżetu Gminy.
11. Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 993 676 zł.

