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Bud?et gminy – szanse i zagro?enia

Bud?et to dokument, który w skrócie sprowadza si? do stwierdzenia „sk?d mamy i na co
wydajemy pieni?dze”. Wbrew powszechnie panuj?cej opinii, ?e finanse samorz?dów
znalaz?y si? w trudnej sytuacji, Gmina Zgorzelec na tle innych jednostek prezentuje si?
bardzo dobrze. Dowodem na to s? utrzymuj?ce si? na dobrym poziomie wp?ywy bud?etowe,
jak i stabilna sytuacja w zakresie ponoszonych kosztów na realizacj? zada? w?asnych i
zleconych. Jednak najobiektywniejszym elementem tej diagnozy jest od kilku ju? lat sta?y i
systematyczny potencja? inwestycyjny gminy.
W 2021 r. plan bud?etu Gminy Zgorzelec po stronie dochodów wynosi 49.699.931 z?, a zak?adany
plan wydatków to kwota 50.193.096,86 z?, co daje deficyt w kwocie 493.165,86 z?.
Najwi?kszym ?ród?em planowanych dochodów s? podatki i op?aty lokalne, które wynosz?
16.808.357 z?, przy czym wp?ywy od mieszka?ców naszej gminy planuje si? pozyska? w
nast?puj?cych kwotach: 2.243.000 z? z podatku od nieruchomo?ci i 950.000 z? z podatku rolnego.
Pozosta?e ok. 13.600.000 z? wp?ac? firmy i podmioty gospodarcze dzia?aj?ce na terenie gminy.
Udzia? gminy w PIT wyniesie 7.484.079 z?, subwencja o?wiatowa na realizacj? zada? w zakresie
o?wiaty gminnej planowana jest w kwocie 5.308.613 z? – to zaledwie 36,6% potrzeb, dotacje na
zadania zlecone i w?asne gminy ustalono w ??cznej kwocie 11.845.068 z?. Na pozo-sta?e
dochody sk?adaj? si? ?rodki z bud?etu Unii Europejskiej w ??cznej kwocie 2.553.971 z?, sprzeda?
nieruchomo?ci gminnych w kwocie 950.000 z? oraz wszelkie pozosta?e dochody gminy. W
zakresie ponoszonych wydatków ju? od wielu lat dominuj? wydatki zwi?zane z szeroko rozumian?
o?wiat? gminn?.
Na ten cel gmina w 2021 r. planuje przeznaczy? ??cznie 14.522.154 z?. Subwencja o?wiatowa z
bud?etu pa?stwa pokrywa zaledwie 36,6% wszystkich wydatków na o?wiat?. Znacz?ce ?rodki
finansowe przeznaczone zostan? na zadania dotycz?ce kwestii rodziny i opieki nad dzie?mi.
Wydatki na ten cel oszacowane zosta?y w wysoko?ci 11.624.741 z?, przy czym program 500+ to
wydatki rz?du 6.528.000 z?, dodatkowo zaplanowano na utrzymanie Gminnego ??obka ”Mucho-
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morek” w J?drzychowicach kwot? blisko 2 mln z?. W bud?ecie gminy zabezpieczono na potrzeby
so?ectw kwot? 350.000 z?.
W priorytetach bud?etowych 2021 r. nie zabrak?o równie? planu wydatków maj?tkowych. W?ród
najwa?niejszych zada? inwestycyjnych nale?y wymieni?:
- kompleksow? przebudow? dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj – szacowany koszt
inwestycji to ok. 1.000.000 z?,
- przebudow? budynku w miejscowo?ci J?drzychowice na siedzib? GOK, GOPS, Fili? biblioteki,
Klub Seniora i ?wietlic? wiejsk? – I etap oszacowany zosta? na 650.000 z? i przewiduje
przebudow? dachu i poddasza,
- kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej w Tylicach i Kunowie – szacowany koszt to 300.000
z?,
- budowa pomostu wraz z infrastruktur? techniczn? w ramach zadania pn. Witka-Smeda –
zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – szacowany koszt to ponad 750.000 z?,
- budowa nowych wej??/zej?? do Nysy ?u?yckiej, budowa kolejnych 7 wiat turystycznych oraz
boisk w Kunowie i Pokrzywniku w ramach zadania pn. Przygoda z Nys?, Etap V – szacowany koszt
to ok. 500.000 z?,
- wykup gruntów na realizacj? celów publicznych, tj. m.in. budow? nowej drogi w ?agowie, która
stworzy warunki zarówno do budownictwa mieszkaniowego, jak i rozwoju dzia?alno?ci
gospodarczej – szacowany koszt to 200.000 z?,
- opracowanie szeregu projektów i dokumentacji technicznych, które b?d? podstaw? do ubiegania
si? o ?rodki zewn?trzne. W?ród nich nale?y wymieni? projekty dotycz?ce: budowy, adaptacji lub
przebudowy kolejnych ?wietlic wiejskich w miejscowo?ciach: Kunów, Osiek ?u?ycki, ?agów,
Jerzmanki, Gronów; projekty dotycz?ce budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP w Osieku
?u?yckim i SP w Jerzmankach.
Bud?et Gminy Zgorzelec na 2021 r. jest przede wszystkim bud?etem odpowiedzialno?ci, aby w
pierwszej kolejno?ci zabezpieczy? bie??c? dzia?alno?? wszystkich jednostek organizacyjnych oraz
aby terminowo i planowo realizowa? wszystkie na?o?one na gmin? zadania. Z drugiej strony
bud?et ten potwierdza, ?e Gmina Zgorzelec w dalszym ci?gu stawia na rozwój. Na to, aby stwarza?
godne warunki ?ycia, pracy, rozwoju, edukacji, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.
To nasze g?ówne cele.
Rafa? Jasiul
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Skarbnik Gminy Zgorzelec
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