OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Ograniczona kwota dochodów budżetowych gminy i wysoka kwota długu publicznego
nie pozwoliła uwzględnić w całości wnioskowanych przez jednostki kwot.
Przyjęto założenia do budżetu na 2010 rok określone przez Wójta Gminy Janowice Wielkie
zarządzeniem nr 44/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad
i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2010 rok.
W zakresie dochodów przyjęto:
1) dochody z majątku gminy wyszacowano na poziomie
2) założono wzrost stawek podatków lokalnych;

169.000 zł

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. określone zostały
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. W myśl art.20 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 121,
poz. 844 ze zm.) górne stawki kwotowe , obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zgodnie z komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r., opublikowanym w Monitorze Polskim
nr 47, poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r.
w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. wyniósł 3,5 %.
W grupie podatków i opłat lokalnych największe znaczenie, ma podatek od nieruchomości.
Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono :
a) liczbę podatników,
b) powierzchnię opodatkowania,
c) stawki podatku od nieruchomości, określone uchwałą Rady Gminy Janowice Wielkie
nr XXXVI/159/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości
d) oraz przewidywane zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr
XIX/69/2008 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie.
Podatek od środków transportowych wyszacowano na podstawie:
a) stawek podatku, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVI/160/2009 Rady Gminy Janowice
Wielkie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych,
b) liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.
Zgodnie z art.12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U z 2006r. Nr 121,poz. 844 ze zm.) minimalne stawki podatku od środków
transportowych określone w załącznikach 1 – 3 do ustawy ulegają przeliczeniu na następny rok
podatkowy, zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na pierwszy dzień roboczy
października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Kurs EURO ogłoszony na
dzień 1 października 2009 r. wyniósł 4,2450, a zatem uległ zwiększeniu o 25,52 % w stosunku
do kursu EURO, ogłoszonego na pierwszy na pierwszy dzień roboczy października roku
poprzedniego, który 1 października 2008 r. wynosił 3,3819 zł. W związku z tym dokonano
przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku
2010.

Podatek rolny i podatek leśny, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy,
pobierane są na podstawie ustaw:
- z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst; Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 ze zm.),
- z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 216 ze zm.).
Prognozowane dochody z tych podatków wyszacowano na podstawie:
- opodatkowanej powierzchni użytków rolnych i leśnych na 30.10.2009 r.
z uwzględnieniem przewidywanych zmian w stanie posiadania,
- ceny żyta za 1 q w wysokości 34,10 zł, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego
na 2010 r. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi
85,25 zł za 2,5 q ceny żyta, tj. zł (spadek o 37,09 % za 1 ha przeliczeniowy), natomiast dla
pozostałych użytków rolnych 5 q ceny żyta, tj. 170,50 zł za 1 ha fizyczny gruntów ,
- wysokości stosowanych ulg górskich – 30 % dla gruntów klasy I – III, 60% dla gruntów klasy
IV, grunty klasy V i VI są zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym,
- ceny drewna za 1 m3 w wysokości 136,54 zł będącej podstawą ustalenia stawki podatku
leśnego na 2010 rok.
Stawka podatku leśnego na 2010r. za 1 ha fizyczny lasów wynosi 30,388m3 drewna, spadek o
10,49 %.
3) założono zmianę obowiązującą od września 2009 r. stawki, opłat i cen w należnościach
niepodatkowych, z tego:
a) obniżenie stawki za wodę o
kwotowo o 0,12 zł, tj. z kwoty 3,19 zł do 3,07 zł za 1 m3,
b) wzrost stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wody o
kwotowo o 0,06 zł, tj. z kwoty 2,34 na 2,40 zł,
c) wzrost stawki za odprowadzenie ścieków stawki za 1 m3 o
kwotowo o 3,30 zł, tj. z kwoty 3,26 na 6,56 zł
d) wzrost stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę ścieków o
kwotowo o 0,06 zł, tj. z kwoty 2,34 na 2,40 zł,
e) wzrost stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od lipca 2010 r.
kwotowo o 58 gr, tj. do 3,46 zł, czyli o
f) wzrost stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych od
1.03.2010 r. o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. o
g) wzrost minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych
i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych o
h) wzrost opłat za miejsca cmentarne o
4) założono od 1.09.2010 r. waloryzację odpłatności za korzystanie
ze świadczeń w przedszkolu o

3,91 %,
2,56 %,

101,23 %,

2,56 %,

20,14 %,
3,00 %,

2,0%,
10,0%,

2,0%,

5) dochody z opłat za czynności urzędowe, co do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, wyszacowano na poziomie 110 % przewidywanego wykonania za
2009 r.

6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wstępnych wielkości
wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, określonej przez Ministra
Finansów tj. prognozuje się na poziomie 1.281.273,00 zł;
7) subwencje, na poziomie 4.359.092,00 zł, określonym przez Ministra Finansów wstępnych
wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok,
8) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej
przyjmuje się w kwocie 1.019.705,00 zł, tj. w wielkościach wynikających z projektu ustawy
budżetowej na rok 2010, określone przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro
Wyborcze;
9) dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
realizowane na rzecz budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się
na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2010 brano pod uwagę:
1) wielkość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne według uchwały Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2011,
2) wykonanie wydatków za trzy kwartały 2009 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków na
dzień 31 grudnia 2009 roku,
3) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok
2010, w tym:
1) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów
własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie
przewidywanego wykonania w roku 2009, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt. od 2
do 8;
2) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach
wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2010, określone przez Wojewodę
Dolnośląskiego;
3) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych, oprócz
subwencji, przeznacza się dochody własne gminy na poziomie 182.000,00 zł.
Założono o 4,8 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 r. ( kwota bazowa od
stycznia 2.286,75 zł, od 1 września 2.446,82 zł).
Podjęte zostały działania do przedstawienia programu działań zmierzających do:
a) dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do faktycznej liczby
uczniów i dzieci,
b) racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół zobowiązany został do przeprowadzenia szczegółowej
analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 pod kątem racjonalizacji
zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz
do podjęcia próby ograniczenia godzin ponadwymiarowych. Założono jednak, że racjonalizacja
zatrudnienia i ograniczenie godzin ponadwymiarowych nie może spowodować obniżenia
poziomu kształcenia.
5) wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się na poziomie ok.103% planu po
zmianach na dzień 30.09.2009 r.;
6) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów w kwocie
47.000 zł z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2010 r.
W załączniku do projektu uchwały
określono nazwę zadania i wielkość środków
planowanych na realizację poszczególnych zadań;
7) zakłada się waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy
o 3% pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2010 jest przeciętne miesięczne
wynagrodzenie na 1 zatrudnionego (bez odpraw i nagród jubileuszowych) określone na dzień
30 września 2009 roku. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do
wypłaty w 2010 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym
wykazem imiennym;
8) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje
się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 r. –
2.666,77 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2009, tj. o 3%;
Podstawowe wielkości budżetu gminy na 2010 rok
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 9.721.269 zł ,
z tego :
a) bieżące w kwocie

9.552.269 zł,

b) majątkowe w kwocie

169.000 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.624.602 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie

9.003.680 zł,

b) majątkowe w kwocie

1.620.922 zł,

1. Ustala się deficyt w wysokości 903.333 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie

683.333 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie

220.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.099.131 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.724.135 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie

374.996 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.195.798 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.040.802 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie

154.996 zł.

1. Dochody budżetu wynoszą ogółem 9.721.269,00 zł i stanowią 105,28 % dochodów
uchwalonych na 2009 rok i 109,55 % przewidywanego wykonania za 2009 rok,
z tego:
I.
DOCHODY
9.721.269,00 zł
1. Dotacje
1.1

z budżetu Państwa na zadania zlecone na łączną kwotę

1.452.805,00 zł
1.019.705 zł:

750

75011 Urzędy wojewódzkie- koszty obsługi zadań zleconych

751

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej- aktualizacja i
prowadzenie ewidencji związanej z rejestrem wyborców – dotacja
Krajowego Biura Wyborczego

754

75414 Obrona cywilna

852

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne

852

49 377
728

1 000

1.2

z budżetu Państwa na zadania własne gminy w łącznej kwocie 330.200 zł:

852

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

967 000

1 600

8 100
852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
852 85216 Zasiłki stałe
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej

144 000
96 000
82 100

1.2 ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy
102.900
2.

Subwencje ogólne z budżetu Państwa –

4.359.092,00 zł:

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

2 795 296,00

75807

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 795 296,00
1 507 133,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
- kwota podstawowa 1.149.770 zł, liczona ilorazem wskaźnika

1 507 133,00

dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

75831

- kwota uzupełniająca 357.363 zł, liczona 17 % wskaźnika gęstości
zaludnienia w kraju
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

56 663,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:

56 663,00

-kwota z tytułu wydatków na dodatki mieszkaniowe 24.159 zł,
- kwota z tytułu wyrównania dochodów podatkowych gminy do dochodów
podatkowych w kraju 32.504 zł.

3.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-

1.281.273,00 zł

- planowane udziały wszystkich gmin na 2010 r. (36,94%)-20.811.257.200 zł,
- planowany udział gminy – 1.281.273 zł.
4. Podatki i opłaty lokalne 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350
75615

1.533.108,00 zł
2 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości (838.863 – 250.000- pomoc de
minimis),
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości (naliczenie 540.997,88 zł +zaległości
z lat ubiegłych 50.000 zł)
0320 Podatek rolny ( o kwotę 25.749,04 zł niższy niż w 2009 r.)
0330 Podatek leśny ( o kwotę 506,11 zł niższy niż w 2009 r.)
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn ( prognoza według szacunku
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze za lata 20052008 i przew. wyk.2009 r. w oparciu o dane z 28.10.2009 r.)
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( prognoza według

2 000,00
621 735,00

588 863,00
1 594,00
27 978,00
3 300,00
822 485,00

590 998,00
40 468,00
4 319,00
28 300,00
7 000,00

200,00
1 200,00
150 000,00

szacunku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze za
lata 2005-2008 i przew. wyk.2009 r. w oparciu o dane z
28.10.2009 r.)

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej

86 888,00
22 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 500,00

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

47 000,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych ( na podstawie deklaracji podatkowej zakładu pracy
chronionej

14 388,00

5.Należności niepodatkowe

1.066.601,00 zł

(ustalone na podstawie przewidywanego wykonania 2009 r. pomnożone o wskaźniki wzrostu
cen). Założono zmianę obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen w należnościach
niepodatkowych, z tego:
a) obniżenie stawki za wodę o 3,91 %, kwotowo o 0,12 zł, tj. z kwoty 3,19 zł do 3,07
zł za 1 m3,
b) wzrost stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wody o 2,56 %, kwotowo
o 0,06 zł, tj. z kwoty 2,34 na 2,40 zł,
c) wzrost stawki za odprowadzenie ścieków stawki za 1 m3 o 101,23 %, kwotowo
o 3,30 zł, tj. z kwoty 3,26 na 6,56 zł
d) wzrost stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę ścieków o 2,56 %, kwotowo
o 0,06 zł, tj. z kwoty 2,34 na 2,40 zł,
e) wzrost stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od lipca 2010 r.
kwotowo o 58 gr, tj. do 3,46 zł, czyli o 20,14 %,
f) wzrost stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych od 1.03.2010 r.
o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. o 3,00 %,
g) wzrost minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych
i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych o 2,0%,
h) wzrost opłat za miejsca cmentarne o 10,0% ,

5.1 opłaty za c.o. i dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
40001

Dostarczanie ciepła
0830

40002

Wpływy z usług
Dostarczanie wody

0830

Wpływy z usług

5.2 dochody z mienia komunalnego

349.000,00 zł
349 000,00

71 000,00
71 000,00
278 000,00
278 000,00
663.457,00 zł

020

LEŚNICTWO

1 300,00

Pozostała działalność

1 300,00

0690 Wpływy z różnych opłat

1 300,00

02095
700
70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

662 157,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

171 157,00

Wpływy z opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntu
0470 ustalone na podstawie imiennego wykazu opłat
przypadających do uiszczenia w 2010 r.
0770
70095

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego
Pozostała działalność

491 000,00

265 000,00

0830 Wpływy z usług

226 000,00

54.144,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035

801

Cmentarze
0830 Wpływy z usług

20 000,00

20 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe
0750

169 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
0750 jednostek samorządu terytorialnego powiększone o zaległe z
lat ubiegłych wpłaty w kwocie 65.000 zł

5.3 wpływy z usług
710

2 157,00

30 144,00
15 144,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego
3 144,00

0830 Wpływy z usług
80104

Przedszkola
0830 Wpływy z usług

852
85219

POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej – 083 wpływy z usług
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0690 Wpływy z różnych opłat

12 000,00
15 000,00
15 000,00

500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695

Pozostała działalność

2 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów

2 500,00

6. dochody różne
6.1 związane z egzekucją zaliczek alimentacyjnych
6.2 za książeczki mieszkaniowe i inne
7. odsetki za zwłokę oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty –
40001

15.000,00 zł
10.000,00
5.000,00
13.390,00 zł

Dostarczanie ciepła
0920 Pozostałe odsetki

40002

Dostarczanie wody
0920 Pozostałe odsetki

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0920 Pozostałe odsetki

70095

Pozostała działalność

0920 Pozostałe odsetki
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
80101
Szkoły podstawowe
0920 Pozostałe odsetki

500,00
500,00
2 000,00
2 000,00
307,00
307,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
530,00
30,00

0970 Wpływy z różnych dochodów
500,00
80104

Przedszkola
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów

53,00
3,00
50,00

2. Wydatki budżetu stanowią kwotę 10.624.602,00 zł, tj. 92,60 % budżetu uchwalonego
na 2009 rok, z tego:
a) wydatki bieżące 9.003.680 zł, tj. 101,83 % budżetu uchwalonego na 2009 rok,
b) wydatki majątkowe 1.620.922 zł, tj. 61,59 % budżetu uchwalonego na 2009 rok.
Na wynagrodzenia i składniki od nich pochodne zaplanowano kwotę 4.679.131,00 zł,
tj. 103,55 % % budżetu uchwalonego na 2009 rok.
W porównaniu do lat ubiegłych dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń wraz
ze składnikami od nich pochodnymi pracowników Urzędu Gminy Janowice Wielkie. W 2010 r.
zaplanowano fundusz osobowy płac tych pracowników w dziale 750 rozdziale 75023
w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120. Zrezygnowano z podziału wydatków poniesionych na
ten cel w rozdziałach: 40001, 40002, 70095, 71035, 80113, 90001, 92109.
3. Deficyt budżetu stanowi kwotę 903 333,00 zł, tj. 40,34 % budżetu uchwalonego
na 2009 r.

4. Prognozowany dług publiczny gminy na 31.12.2010 roku stanowi kwotę 5.304.524 zł,
tj. 54,56 % dochodów budżetowych uchwalonych w 2009 r. i 54,63 % prognozowanych na
2010 rok dochodów gminy.
5. Koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat kredytów pożyczek wraz z należnymi
odsetkami wyniesie 1.435.798,00 zł.
Udział spłat rat pożyczek, kredytów wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniesie 14,77 %,
przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 15 %.

