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BUDŻET GMINY 

• to roczny plan finansowy,  

• dochody i wydatki,  

• przychody i rozchody.  
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Jak powstaje budżet ?? 

• Rada Miejska co roku uchwala 
budżet Gminy.  

  

• Projekt budżetu przedkłada Radzie 
Burmistrz. 
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Rada Miejska  

• Czy mamy takich RADNYCH ? 

 

 

 

 

• Czy chcemy mieć takich RADNYCH ? 
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Czas to ……………. 

 

 BUDŻET GMINY MUSI BYĆ 
UCHWALONY DO 31 GRUDNIA 
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Jak budować budżet ? 

 informacje na temat: 

•  spodziewanych dochodów 

• czekających nas wydatków,  

    analizujemy możliwości i potrzeby. 
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Kogo dotyczy budżet ? 

• szkoły,  

• przedszkola,  

• ośrodek pomocy społecznej,  

• ośrodek kultury,  

• biblioteka,  

• każde sołectwo, 

•  stowarzyszenia i inne podmioty. 

 

•                  TY i JA   
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Skąd  
gmina ma pieniądze??? 

 

  

• Subwencje – (zapomoga)  

nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana 
najczęściej przez państwo np. Gminom  

 

• Dotacje – ( ma charakter uznaniowy)  

nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej 
przez państwo np. Gminom na realizację ich zadań. 

 

• Dochody Własne – ( wypracowane ) 

 płynące w całości na rzecz budżetu gminy 
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SKĄD GMINA MA PIENIADZE? 

SUBWENCJE DOTACJE DOCHODY WŁASNE 

OŚWIATOWA 

 
OGÓLNA 

NA ZADANIA 

WŁASNE I ZLECONE 

NA ZADANIA 

POWIERZONE 

INNE 

DAROWIZNY 

Z MAJĄTKU 

KOMUNALNEGO 

PODATKI 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

WYRÓWNAWCZA 

RÓWNOWAŻĄCA 
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ZADANIA GMINY: 
• oświata (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, 

dowożenie do szkół),  
• pomoc społeczna (świadczenia społeczne, 

dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki, dodatki  
mieszkaniowe),  

• kultura (biblioteki, ośrodki kultury, kina), 
• bezpieczeństwo publiczne (ochotnicze straże 

pożarne, ratownictwo górskie), 
• administracja (wymiar podatków, decyzje 

administracyjne, obsługa administracyjna gminy i jej 
jednostek), 
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• utrzymanie dróg gminnych,  

• utrzymanie budynków komunalnych (domy 
ludowe, remizy OSP i inne),  

• utrzymanie zieleni,  

• ochrona środowiska (wodociągi, kanalizacje, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów  

• komunalne (wywóz padliny, sprzątanie miasta, 
oświetlenie uliczne),  

• kultura fizyczna i turystyki. 
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Gmina wykonuje również inne zadania, które zostały jej 
zlecone lub powierzone.  

 

Dotyczy to zadań z zakresu: 
• ewidencji ludności, 
• ewidencji poborowych,  
• obrony cywilnej,  
• utrzymania cmentarzy wojennych i miejsc pamięci 

narodowej, 
• zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego, 
• przeprowadzenie referendów, wyborów czy spisów 

powszechnych. 
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Na co gmina 
 wydaje pieniądze??? 
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Dziękuję za uwagę. 
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