Szanowna Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo,

Przedłożony Państwu projekt budżetu gminy Libiąż w 2017 roku po
stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków w kwocie: 73.616.275
zł, w tym dochody bieżące to kwota 71.277.918 zł, zaś dochody majątkowe
zamykają się kwotą 2.338.357 zł.
Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów
budżetowych mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział
gminy w PIT w 2017 roku wynosi 37,89%, co w nominalnych kwotach oznacza
20.400.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym
w projekcie ustawy budżetowej, niemniej jak zastrzegł Minister Rozwoju
i Finansów wyliczone kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Około 45 % wszystkich dochodów budżetu stanowią dotacje i subwencje.
Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa
subwencji ogólnej ustalona w kwocie 14.156.118 zł.
Spośród dotacji największymi planowanymi do otrzymania z budżetu
państwa będą dotacje na zadania z opieki społecznej, w tym dotacje na
realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci: Program Rodzina 500 Plus w planowanej kwocie
10.143.870 zł.
Ponad 50 % środków gminy stanowią dochody własne, na pozyskiwanie
których samorządy posiadają bezpośredni wpływ.
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Pod względem dochodów na 1 mieszkańca wg danych Ministerstwa
Finansów gmina Libiąż zajmuje 17 miejsce w Małopolsce i 423 miejsce na 2478
jednostek samorządu terytorialnego.
Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od
nieruchomości, planowane wpływy z tego tytułu to kwota 9.680.000 zł.
W obrębie dochodów własnych:
- pozostałe wpływy z podatków wynoszą 1.071.000 zł,
- wpływy z opłat to kwota 4.075.030 zł,
- a wpływy z mienia komunalnego zamykają się kwotą 2.103.710 zł.
Wśród planowanych na 2017 rok dochodów należy wymienić dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
ogólną kwotę 778.840 zł, na realizację:
- zadania „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” kwota 256.016 zł,
- zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Klubowej, Piastów
i Ściegiennego w Żarkach” kwota 260.832 zł,
- projektu pn.: „Aktywność społeczno – zawodowa w Gminie Libiąż”
kwota 261.992 zł.
Ponadto w 2017 roku budżet gminy otrzyma dotację celową od wojewody
małopolskiego na przebudowę ul. Górniczej w Libiążu w kwocie 821.509 zł.
Wydatki budżetowe w 2017 roku to kwota 79.858.950 zł, w tym wydatki
majątkowe, które wzrosły w stosunku do 2016 roku o 207 % zamykają się
kwotą 13.144.981 zł, co stanowi ok 17 % wydatków ogółem.
W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych w budżecie na rok 2017
przewidziano dwie rezerwy:
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- rezerwę ogólną na kwotę – 123.588 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie – 181.500 zł.
Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na 2017 rok
to decydujący udział mają:
- wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
34 %,
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 33 %,
- wydatki na administrację publiczną 13 %,
- wydatki na transport i łączność 4 %,
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6 %.
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to omówię je w syntetycznym ujęciu:
I. Drogi, parkingi, chodniki - kwota 7.608.662 zł i tu mieszczą się m.in.:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego
skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami
gminnymi nr 100359K, nr 100322K i 100213K w Libiążu (kwota 100.000
zł),
- Budowa drogi wewnętrznej na Wałgaszu wraz z włączeniem do drogi
wojewódzkiej nr 780 w Libiążu (kwota 200.000 zł),
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na
realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z
budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K
i drogami gminnymi nr 100359K, nr 100322K i 100213K w Libiążu” (kwota
1.264.153 zł),
- Przebudowa drogi gminnej klasy D, nr 100252K - ul. Górniczej w Libiążu od
km 0+000 do km 0+721 (kwota 1.643.509 zł),
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- Przebudowa ul. Przyrodniczej w Libiążu (kwota 800.000 zł),
- Przebudowa ul. Szkolnej w Libiążu (kwota 205.000 zł),
- Przebudowa ul. Cichej w Libiążu (kwota 35.000 zł),
- Przebudowa ul. Dobrej w Libiążu (kwota 35.000 zł),
- Przebudowa ul. Jaśminowej w Libiążu (kwota 35.000 zł),
- Przebudowa ul. Tuwima w Libiążu (kwota 80.000 zł),
- Przebudowa odcinka ul. Kolorowej w Libiążu (kwota 73.000 zł),
- Przebudowa ul. Urzędniczej w Libiążu (kwota 346.000 zł),
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Libiążu (kwota 1.015.000 zł),
- Przebudowa ul. Sportowej w Libiążu (kwota 260.000 zł),
- Przebudowa ul. Plac Zwycięstwa w Libiążu (kwota 48.000 zł),
- Przebudowa odcinka ul. Myśliwskiej w Libiążu (kwota 80.000 zł),
- Przebudowa ul. Szybowcowej w Libiążu (kwota 400.000 zł),
- Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul.
Piłsudskiego w Libiążu (kwota 17.000 zł),
- Przebudowa dróg gminnych - ulic: Klubowej, Piastów i Ściegiennego w
Żarkach (kwota 410.000 zł),
- Budowa drogi wewnętrznej na Wałgaszu wraz z włączeniem do drogi
wojewódzkiej nr 780 w Libiążu (kwota 250.000 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Krasickiego w Libiążu wraz z
odprowadzeniem wód powierzchniowych (kwota 85.000 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Wańkowicza w Libiążu w
rejonie budynków Nr 1,3,5. (kwota 50.000 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Górniczej w Libiążu (kwota
177.000 zł),
II.

Kultura fizyczna i szeroko pojęty wypoczynek - kwota 2.106.500 zł, a
w tym m.in.:
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- Zagospodarowanie

terenu

wokół

budynku

komunalnego

przy

ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu – etap 1 (kwota 300.000 zł),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pstrowskiego w Żarkach (kwota 26.500
zł),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Urzędniczej w Libiążu - plac zabaw, teren
rekreacji i wypoczynku (kwota 160.000 zł),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego w Libiążu - plac zabaw,
teren rekreacji i wypoczynku (kwota 60.000 zł),
- Place zabaw - ogrodzenia, doposażenia (kwota 50.000 zł),
- Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele
wypoczynku rodzinnego (kwota 860.000 zł),
- Przebudowa bazy rekreacyjno - sportowej na terenie sołectwa Żarki w
rejonie ulic Klubowej i Ikara w Żarkach (kwota 650.000 zł).
III.

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna - kwota 1.393.500 zł, a
w tym między innymi:

- Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jazdówka, Spokojnej, Żniwnej,
Batorego, Kazimierza Wielkiego, Floriańskiej i Jagiełły w Libiążu (kwota
70.000 zł),
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Libiążu (kwota
230.000 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego w Libiążu (kwota 30.000
zł),
- Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Libiąż dla osób fizycznych (kwota 125.000 zł),
- Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w
Chrzanowie na inwestycję pn.: "Gospodarka wodna w Chrzanowie - etap II"
(kwota 91.000 zł),
5

- Przebudowa

terenu

zieleni

przy

ul.

Piastów

w

Żarkach

(kwota

25.000 zł),
- Przebudowa terenu zieleni przy ul. Sikorskiego w Libiążu (kwota 15.000 zł),
- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Paderewskiego w Libiążu (kwota
15.000 zł),
- Dofinansowanie do wymiany przez mieszkańców kotłów i pieców
węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania (kwota 125.000 zł),
- Zabudowa

punktów

świetlnych

na

terenie

gminy

Libiąż

(kwota

71.000 zł),
IV.

Administracja - kwota 1.295.819 zł, i tutaj realizowane będą:

- Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu (kwota 335.819 zł),
- Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Oświęcimskiej 52 w Libiążu ze
zmianą sposobu użytkowania (kwota 960.000 zł),
Oświata - kwota 719.000 zł, i tutaj planujemy następujące zadania:

V.

- Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu - etap I
(kwota 70.000 zł),
- Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Żarkach (kwota 36.500 zł),
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Żarkach
(kwota 111.000 zł),
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gromcu (kwota
413.000 zł),
- Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu (kwota 88.500 zł),
VI.

Pozostałe takie jak:

- Montaż systemu alarmowego na Targowisku Miejskim w Libiążu (kwota
38.000 zł),
- Nabywanie nieruchomości gruntowych na stan mienia komunalnego (kwota
500.000 zł),
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- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Libiążu (kwota 80.000 zł).
Budżet gminy Libiąż na 2017 rok został opracowany w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wyznacznikiem
przyjętych rozwiązań są głównie dwa artykuły przedmiotowej ustawy.
Obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku zapis (art. 242), zgodnie z którym „organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody
bieżące …”, oraz reguła zawarta w art. 243.
Opracowując budżet przyjęto następujące założenia:
- dążenie do zapewnienia finansowania wydatków bieżących, co zapewni
funkcjonowanie gminy bez zakłóceń,
- oraz maksymalizację wydatków majątkowych. Kwota 13.144.981 zł,
to najwyższy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych od kilku lat.
Dla porównania w 2016 roku kwota na wydatki majątkowe wynosiła 4.278.875
zł.
Pragnę nadmienić, iż w powiecie chrzanowskim Gmina Libiąż sytuuje
się na pierwszym miejscu gdy chodzi o wielkość wydatków majątkowych.
Łączny dług gminy Libiąż w kwocie 26.060.683 zł w stosunku do
planowanych dochodów budżetowych wynosi 35 % - w projekcie budżetu na
2016 rok było to 43 %. Planowany na 2017 rok kredyt zamyka się kwotą
5.000.000 zł, a na spłatę rat kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę
3.272.260 zł.
Analiza podstawowych wielkości budżetu (dochody, wydatki, przychody,
rozchody) obrazuje wielkość nadwyżki operacyjnej (4.563.949 zł) jako
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podstawowej kategorii oceny potencjału inwestycyjnego gminy oraz jej
bezpieczeństwa finansowego (zdolność do zaciągania zobowiązań).
Należy przy tym zasygnalizować, iż na kondycję gminy mają wpływ
czynniki zewnętrzne - procesy gospodarcze - na które organy gminy nie mają
większego wpływu. Dlatego też przy realizacji - wykonywaniu - budżetu
dążeniem będą działania mające na celu zachowanie równowagi budżetowej.
Przedkładany Państwu Budżet Gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa
zostały zweryfikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, uzyskując
pozytywną opinię. Tym samym możemy przystąpić do uchwalenia budżetu, a
następnie do pozyskiwania dochodów i realizacji zadań gospodarczych.
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