
 

 
 

 

UZASADNIENIE 
 
 

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe wynoszą 104 455 862 zł, natomiast planowane są 
wydatki w wysokości  104 409 362 zł.  

Planowane dochody bieżące wynoszą 92 820 949 zł, natomiast wydatki bieżące budżetu 
zaplanowane zostały w wysokości 90 143 256 zł.  

Dodatkowo na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek (rozchody w wysokości 3 072 000 zł), które winny być pokryte dochodami 
z tytułu podatku od nieruchomości (w tym kwotę 722 000 zł z dotacji unijnej – PROW na: 
„Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Maciejowie” w kwocie 396 500 zł. oraz na „Utworzenie 
miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy” w kwocie 325 500 zł.). 
Dochody majątkowe gminy wynoszą 11 634 913 zł. Są to głównie dochody ze sprzedaży 
nieruchomości gminnych oraz środki z budżetu państwa i źródeł zagranicznych otrzymane na 
inwestycje. 
Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2015 roku 14 266 106 zł, co wynika z realizacji 
wieloletnich programów oraz najpilniejszych potrzeb zgłaszanych we wnioskach do projektu 
budżetu. 
Aby zbilansować budżet,  istnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 
700 000 zł., pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane ze środków 
unijnych PROW w kwocie 325 500 zł.  
     

 
 

Objaśnienia do dochodów budżetowych 
 

na 2015 rok 
 

Szacunek dochodów opracowano w oparciu o: 

1. dla subwencji z budżetu państwa - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, 

2. dla dotacji - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego, 

3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie informacji z 
Ministerstwa Finansów 

4. dla środków ze źródeł zagranicznych - na podstawie planowanych do złożenia wniosków o 
dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne, 
5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych - na podstawie planowanych na 2015 rok stawek 
podatkowych, 
6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług - na 
podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały 
Urzędu Miejskiego. 
 
 
 



 

 
 

 
Dochody na 2015 rok wynoszą 104 455 862 zł, z tego: 
- dochody własne – 62 944 048 zł, w tym: 

 - udziały w podatkach dochodowych – 23 613 598 zł 

 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 20 806 000 zł 

 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 4 200 000 zł 

- środki Unii Europejskiej  - 7 742 243 zł 

- dotacje z budżetu państwa –  11 336 644 zł 

- subwencje z budżetu państwa – 22 432 927 zł. 
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