
UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 
art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 70.651.677,35 złw tym: 

1) dochody bieżące w wysokości ogółem: 58.939.540,22 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: 11.712.137,13 zł 

- zgodnie z tabelami nr 1 i 2. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w wysokości ogółem: 72.245.823,05 zł - zgodnie z tabelami 
nr 3, 15 i 16  w tym: 

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: 56.922.196,03 zł,w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 38.848.516,34 zł,  
z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.455.170,32 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  
w wysokości 17.393.346,02 zł,  

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.439.500 zł,  

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.248.303 zł, 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 
w wysokości 91.440,69 zł, 

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.294.436 zł. 

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.323.627,02 zł, z czego: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 15.323.627,02 złw tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 
w wysokości 803.300 zł. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 
1.594.145,70 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami 
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.295.993,70 zł 

- zgodnie z tabelą nr 4. 

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.701.848 zł 

- zgodnie z tabelą nr 4. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości 665.000 zł, w tym: 

1) rezerwę ogólną w wysokości 493.000 zł, 

2) rezerwę celową w wysokości 172.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  
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§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz w programie zwalczania narkomanii - zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 

3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 

4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 

5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
zgodnie z tabelą nr 19. 

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na 
Sołectwa - zgodnie z tabelą nr 14. 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 
2022 w łącznej kwocie 7.253.800 zł, w tym: 

1) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.455.500 zł 

2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 798.300 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi 
sfinansowanych na 2022 rok w łącznej kwocie: 

1) dochody – 2.500 zł, 

2) wydatki –  2.500 zł,  

- zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań: 

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 
4.500.000 zł, 

2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.713.000 zł, 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 

1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości: 4.500.000 zł, 

2) sprzedaży w roku 2022 papierów wartościowych do kwoty 3.713.000 zł,  

3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków 
budżetu, 

4) dokonywania zmian w planie dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności 
przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

5) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 
z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest 

na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu 

budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2022 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr 

LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr 

LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2022 

uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i 

inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2022 rok wraz z uzasadnieniem do projektu 

uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza

organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem 

zaopiniowania. 

Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  wydał  opinię  pozytywną  o  

przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
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Tabela nr 14   Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

1 Bożanów

2 Buków

3. Gołaszyce

4. Imbramowice

5. Kalno

6. Kruków

7. Łażany

8. Marcinowiczki

9. Mielęcin

10. Mikoszowa

11. Mrowiny

12. Pożarzysko

Lp. Nazwa sołectwa

Środki funduszu 
przypadające na dane 
sołectwo (art. 3 ust. 1 
Ustawy o  funduszu 

sołeckim)

/Ewentualne/ 
zwiększenia środków 
funduszu (art. 4 ust. 

1)

Przedsięwzięcia przewidziane do 
realizacji według wniosku 

sołectwa

Wydatki w ramach 
funduszu sołeckiego

17 158,61 1 715,86

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych,. Wykonanie siłowni 
zewnętrznej. Doposażenie placu zabaw. 
Zakup namiotu. Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie i 
utrzymanie terenów zielonych. 
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych).

17 158,61

30 493,01 3 049,30

Wykonanie drogi przy ul. Kwiatowej. 
Zakup ławostołów. Doposażenie placu 
zabaw. Zakup nagłośnienia na świetlicę 
wiejską. Zakup środków na organizację 
imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia 
dla OSP. Zakup wyposażenia dla Szkoły 
Podstawowej w Imbramowicach. Zakup 
serca na zbiórkę nakrętek. Zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych).

30 493,01

16 504,47 1 650,45

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej. Zakup środków na organizację 
imprez cyklicznych. (Zwiększenie 
funduszu sołeckiego: utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych).

16 504,47

40 405,76 4 040,58

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Zakup wyposażenia dla 
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach. 
Zakup wyposażenia do OSP w 
Imbramowicach. Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej. Doposażenie placu 
zabaw. Wykonanie chodnika ul. 
Żarowska.(Zwiększenie Funduszu 
Sołeckiego: utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych)

40 405,76

31 750,97 3 175,10

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Utrzymanie terenów 
zielonych- koszenie trawy. Wykonanie 
oświetlenia w sołectwie. Wykonanie 
chodnika we wsi. (zwiększenie 
Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych).

31 750,97

19 171,35 1 917,14

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej. Zakup środków do 
utrzymania i zagospodarowania terenów 
zielonych. Serwis kosiarki (Zwiększenie 
Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie 
terenów zielonych – koszenie trawy)

19 171,35

44 481,55 4 448,16

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Zakup wyposażenia do 
kuchni na świetlicy wiejskiej (dla KGW). 
Zakup wyposażenia do szatni klubu 
sportowego. Zakup siatki do łapacza. 
Zakup wózka do malowania linii na 
boisku. Wykonanie chodnika na ul. 
Sportowej. Zakup progów zwalniających. 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej. (Zwiększenie Funduszu 
Sołeckiego: Utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych w 
sołectwie)

44 481,55

11 824,85 1 182,48

Utwardzenie drogi na terenie sołectwa, 
Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych,( Zwiększenie Funduszu 
sołeckiego: Utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych)

11 824,85

18 064,34 1 806,43

Organizacja imprez cyklicznych. Zakup 
wiaty. Wykonanie oświetlenia na terenie 
sołectwa. Zakup kosiarki. Utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych. 
Doposażenie świetlicy wiejskiej. 
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie terenów zielonych – 
koszenie trawy).

18 064,34

18 567,53 1 856,75

Organizacja imprez cyklicznych. Zakup 
monitoringu na teren sołectwa. 
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 
zielonych. Wykonanie oświetlenia-
montaż lampy ulicznej. Zakup tablicy 
ogłoszeniowej. Zakup wyposażenia na 
świetlicę wiejską. Zakup elementów do 
budowy wiaty. (Zwiększenie Funduszu 
Sołeckiego: utrzymanie terenów 
zielonych – umowa na koszenie)

18 567,53

50 318,50 5 031,85

Zakup ławek na boisko sportowe. Zakup 
lampy solarnej na plac zabaw. Zakup 
środków na organizację imprez 
cyklicznych. Wykonanie oświetlenia – ul. 
Leśna. Budowa ciągu pieszo jezdnego – 
ul. Zamkowa. Ułożenie kostki przy OSP. 
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych).

50 318,50

22 844,60 2 284,46

Zakup środków do organizacji imprez 
cyklicznych. Zakup wyposażenia dla 
jednostki OSP. Doposażenie placu 
zabaw. Serwis traktorka. Zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie terenów zielonych – 
koszenie trawyi zakup m.in. paliwa).

22 844,60
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13. Przyłęgów

14. Pyszczyn

15. Siedlimowice

16. Wierzbna

17. Zastruże

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji budżetowej

1. 600 60014 6050
2. 600 60016 4210
3. 600 60016 4300
4. 600 60016 6050
5. 750 75095 4210
6. 750 75095 4300 700,00 700,00

7. 754 75412 4210
8. 754 75412 4300
9. 754 75495 4210
10. 801 80101 4210
11. 900 90003 4170 900,00 900,00

12. 900 90004 4170 848,92 848,92

13. 900 90004 4260 400,00 400,00

14. 900 90004 4210
15. 900 90004 4300
16. 900 90015 6050
17. 900 90015 4300
18. 900 90026 4210
19. 900 90095 6050
20. 900 90095 4210
21. 921 92109 4210
22. 921 92109 6050
23. 926 92695 4210
24. 926 92601 6050

........................................

23 347,78 2 334,78

Zakup środków na organizacje imprez 
cyklicznych. Wykonanie piłkochwytów. 
Zakup bramek i ich zainstalowanie przy 
świetlicy wiejskiej. Utrzymanie czystości 
na przystankach – umowa. Zakup 
środków do utrzymania i 
zagospodarowania terenów zielonych. 
Serwis kosiarki. Zakup wyposażenia na 
świetlicę wiejską. (Zwiększenie 
Funduszu sołeckiego: utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych – 
w tym m.in.. umowa na koszenie, zakup 
krzewów, agrowłókniny, ławek, 
kompostownika itp.).

23 347,78

18 416,57 1 841,66

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej. Zakup środków na organizację 
imprez cyklicznych. Utrzymanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych. 
Przegląd i serwis kosiarki. Zakup 
ławostołów Zakup tablicy informacyjnej. 
(Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych).

18 416,57

17 510,84 1 751,08

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych, Organizacja imprez 
cyklicznych – wynajem dmuchańców. 
Zakup ogrodzenia na teren przy stawie. 
Zakup stojaka rowerowego. Utrzymanie 
terenów zielonych – usługa koszenia. 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych. Zakup worków na odpady. 
Zakup farb i roślin. Zakup urządzeń do 
siłowni zewnętrznej. (Zwiększenie 
Funduszu sołeckiego: utrzymanie 
terenów zielonych- umowa na koszenie).

17 510,84

48 356,08 4 835,61

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Zakup kosiarki. Zakup 
garażu wolnostojącego. Zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 
Zakup wody. Utwardzenie wjazdu przy 
świetlicy wiejskiej. Wykonanie projektu 
oświetlenia na ul. Leśną. Zakup 
wyposażenia i materiałów potrzebnych 
do działalności KGW. (Zwiększenie 
Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie 
terenów zielonych. Utwardzenie wjazdu 
przy świetlicy wiejskiej).

48 356,08

15 548,42 1 554,84

Zakup środków na organizację imprez 
cyklicznych. Utrzymanie terenów 
zielonych – koszenie trawy. 
Doposażenie placu zabaw. Wykonanie 
oświetlenia na boisku sportowym. Zakup 
monitoringu na teren sołectwa. 
(Zwiększenie Funduszu sołeckiego: 
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów 
zielonych). 

15 548,42

Suma
środków przypadająca na 
wszystkie sołectwa w gminie

444 765,23 44 476,53 444 765,23

Lp. Dział
Rozdział §

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków

23 885,47 23 885,47

2 700,00 2 700,00

11 233,61 11 233,61

54 966,00 54 966,00

25 471,38 25 471,38

11 500,00 11 500,00

5 000,00 5 000,00

4 000,00 4 000,00

2 000,00 2 000,00

34 690,95 34 690,95

8 100,00 8 100,00

38 171,00 38 171,00

4 835,61 4 835,61

2 500,00 2 500,00

56 989,39 56 989,39

2 100,00 2 100,00

95 781,49 95 781,49

29 263,41 29 263,41

10 000,00 10 000,00

18 728,00 18 728,00

SUMA 222 761,96 222 003,27 444 765,23
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Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu na 2022 rok

L.p Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. rozdz. 75702

           § 8110

w tym:

odsetki od kredytu w rachunku bieżącym

1 294 436 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań  jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczanych do 
tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 1 294 436 zł

Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 294 436 zł

odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów 
wartościowych wyemitowanych (lub 
planowanych do wyemitowania) przez gminę 1 274 436 zł

20 000 zł
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Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2022 – 2024

(w zł i gr)

Lp. Dział Rozdz. Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

2023 r. 2024 r.
dochody własne jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1 600 60016

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!

C.!!!!!!!!!!!!!

2 600 60016 Budowa dróg gminnych (2021-2022)

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!
C.!!!!!!!!!!!!!

3 600 60016

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!
C.!!!!!!!!!!!!!

4 600 60016

A.!!!!!!!!!!!!!
B.!!!!!!!!!!!!!

C.!X!!!!!!!!!!!

5 600 60016

A.!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!

C.X!!!!!!!!!!!!!

6 900 90001 -      

7 900 90005

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!

C.!!!!!!!!!!!!!

8 710 71035

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!

C.!!!!!!!!!!!!!

9 900 90095

A.!!!!!!!!!!!!!

B.!!!!!!!!!!!!!

C.!X!!!!!!!!!

10 926 92601

A.!!!!!!!!!!!!!
B.!!!!!!!!!!!!!
C.!!!!!!!!!!!!!

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w 
latach)

Jednostka organizacyjna 
realizująca program lub 

koordynująca wykonanie 
programu

rok budżetowy 2022 
(7+8+9+10) Kredyty, pożyczki i inne 

przychody
środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

u.f.p.

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i 
Górniczą  w Żarowie (2017-2024)

739 975,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 700 000,00
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

2 198 522,00 2 000 000,00 905 006,30

1 094 993,70

Urz"d!Miejski!w!
#arowie

Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023) 2 415 000,00 30 000,00 30 000,00 1 000 000,00
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

Przebudowa dróg gminnych – ulic Wiosenna, 
Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i 
rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, 
Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie 
(2020-2022)

3 048 277,50 3 000 000 600 000,00!z$
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

2 400 000,00!!!!!!

Wykonanie bezpiecznych przejść dla 
pieszych (2021-2022)

388 000,00 368 000,00 88 000,00

88 000,00

Urz"d!Miejski!w!
#arowie

192 000,00!!!!!!

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w 
Żarowie (RPO WD Aglomeracja 
Wałbrzyska) (2021-2022)

5 620 000,00      5 500 000,00      2 500 462,87      
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(2019-2023)

877 030,77 703 300,00 450 000,00!!!!!! 253 300,00!!!!!!

173 730,77

Urz"d!Miejski!w!
#arowie

Budowa oświetlenia na nowej części 
cmentarza komunalnego w Żarowie (2022-
2024)

130 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze 
miasta Żarów (2022-2023)

5 100 000,00 2 100 000,00 300 000,00 3 000 000,00
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

1 800 000,00!!!!!!

Wykonanie drenażu odprowadzającego wody 
opadowe przy boisku ze sztuczną 
nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-
2022)

20 863,43!!!!!! 17 000,00!!!!!! 17 000,00!!!!!!
Urz"d!Miejski!w!

#arowie

20 537 668,70!!!!!! 13 758 300,00!!!!!! 4 930 469,17!!!!!! 1 182 993,70!!!!!! 7 391 537,13!!!!!! 253 300,00!!!!!! 4 233 730,77!!!!!! 750 000,00!!!!!!
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/289/2021

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2022 rok

 Dotacje dla jednostek zaliczanych  do sektora finansów publicznych

(dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych

921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury i Sportu 

921 92116 2480

Ogółem:

921 92109 6220 Gminne Centrum Kultury i Sportu 

921 92109 6220 Gminne Centrum Kultury i Sportu 

Ogółem:

921 92120 2720

Ogółem:

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych

750 75095 2319 Gmina Wałbrzych

Ogółem:

900 90001 6230

900 90001 6230 Osoby fizyczne

900 90005 6230 Osoby fizyczne

900 90005 6237

Ogółem:

Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i 
działalność ośrodka kultury i sportu 2 770 000

Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy 
Żarów

Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i 
działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie 450 000

3 220 000

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych

Dotacja dla GCKIS w Żarowie na zakup 
odkurzacza basenowego

40 000

Dotacja dla GCKIS w Żarowie na zakup 
rusztowania

15 000

55 000

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Jednostka niezaliczana do sektora 
finansów publicznych

Dotacja na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

100 000

100 000

Dotacja celowa w związku z powołaniem i 
funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w  zakresie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
perspektywie finansowej UE 2014-2020 16 000,00 

16 000,00 

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych

Osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe

Dotacje celowe na wykonanie przyłączeń 
budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Żarów  10 000,00      

Dotacje celowe na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków  10 000,00      

Dotacje celowe na zadanie pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów 
stałopalnych starej generacji”  20 000,00      

Osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe

Dotacje celowe w ramach programu pn. 
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”  703 300,00      

 743 300,00      
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(dotacja podmiotowa)

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych

801 80101 2590

801 80103 2590

801 80106 2590

801 80149 2590

801 80150 2590

Ogółem:

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych

851 85154 2800 Gminne Centrum Kultury i Sportu 

Ogółem:

Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych

010 01008 2830 Miejsko-Gminna Spółka Wodna

851 85195 2820 Stowarzyszenie  

851 85195 2820 Stowarzyszenie  

921 92195 2820 Stowarzyszenie  

926 92605 2820 Stowarzyszenie  

Ogółem:

Szkoła Podstawowa w Zastrużu 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
"Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" 
w Zastrużu

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w 
Zastrużu 1 700 000,00

Szkoła Podstawowa w Zastrużu 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
"Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" 
w Zastrużu

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału 
przedszkolnego przy SP w Zastrużu 100 000,00

Szkoła Podstawowa w Zastrużu 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
"Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" 
w Zastrużu

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu 
przedszkolnego przy SP w  Zastrużu 250 000,00

Szkoła Podstawowa w Zastrużu 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
"Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" 
w Zastrużu

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki w 
przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP 
w  Zastrużu 225 000,00

Szkoła Podstawowa w Zastrużu 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
"Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" 
w Zastrużu

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła" na uczniów 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki w Szkole Podstawowej w 
Zastrużu 500 000,00

2 775 000,00

Dotacja celowa na realizację półkolonii dla 
dzieci i młodzieży

25 000

25 000

Dotacja na realizację zadania publicznego 
w zakresie konserwacji rowów na terenie 
Gminy

20 000

Dotacja na świadczenie usług 
rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów

15 000

Dotacja na działania na rzecz osób w 
terminalnej fazie choroby nowotworowej

12 500

Dotacja na organizację imprez i spotkań 
kulturowych dla osób samotnych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych

2 000

Dotacje dla stowarzyszeń 
upowszechniających kulturę fizyczną i sport

270 000

319 500

 Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2022 ogółem : 7.253.800 zł
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Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/289/2021

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia  30 grudnia 2021 r. 

L.p. Wyszczególnienie Stan na koniec  2022 r.

801 Oświata i wychowanie
           -                                                -      

1 80101 Szkoły podstawowe            -                                                -      

SP Imbramowice
           -                                                -      

SP Żarów            -                                                -      

Razem            -                                                -      

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi 
sfinansowanych na 2022 rok

Dz. 
Rozdz.

Stan na 
początek 

2022 r.

Dochody 
ogółem

Wydatki 
ogółem

 2 500       2 500      

 2 500       2 500      

 1 500       1 500      

 1 000       1 000      

 2 500       2 500      
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do Uchwały Nr XXXVII/289/2021
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Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr
LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej
nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 120/2021 Burmistrza
Miasta Żarów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów
przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków
do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na
bazie  roku 2021,  z  uwzględnieniem stopnia  inflacji.  Wpływy z  podatku rolnego,  leśnego
zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2021 oraz z uwzględnieniem przepisów
ustawy „o podatku rolnym” i „ o podatku leśnym”. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne
dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami
Burmistrza  Miasta  Żarów mającymi  wpływ  na  budżet  Gminy  oraz  zgodnie  z  zawartymi
umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Przy kalkulowaniu wydatków do  budżetu na 2022 rok - koszty bieżącego zużycia energii,
wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w
roku  2021,  zakładając  ich  3%  wzrost  oraz  z  uwzględnieniem  nowych  wydatków,
planowanych do poniesienia w roku 2022. Z kolei  koszty bieżących dostaw, robót,  usług,
zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z
tego  tytułu  w  roku  2021  (z  wyłączeniem  wydatków  o  charakterze  jednorazowym)  oraz
uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2022.

Wynagrodzenia  osobowe,  pochodne  od  wynagrodzeń  dla  nauczycieli  zaplanowano
zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa.  Wynagrodzenia  osobowe,
pochodne  od  wynagrodzeń  dla  pracowników  oświaty  nie  będących  nauczycielami  i
pracowników  pozostałych  jednostek  organizacyjnych  zaplanowano  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  zakładając  5%  wzrost  wynagrodzeń  i
pochodnych od wynagrodzeń, począwszy od 01 stycznia 2022 roku. Za bazę do naliczania
płac  i  pochodnych  od  płac  przyjęto  zatrudnienie  na  dzień  01  września  2021  roku  z
uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych. 

Wydatki  na  remonty,  zakupy  i  zadania  inwestycyjne  zaplanowano  z  uwzględnieniem
złożonych wniosków, zapotrzebowań oraz podpisanych wcześniej umów.  

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2022 rok 
Dochody  budżetowe  Gminy  Żarów  na  2022  r.  zaplanowano  w  kwocie  ogółem:

70.651.677,35 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 58.939.540,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.712.137,13 zł.

Dochodami gminy są:
1) dochody własne,
2) subwencje ogólne,
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W  budżecie  gminy  Żarów  na  2022  rok  zaplanowano  dochody  ogółem  w  wysokości
70.651.677,35 zł, w tym:

1) dochody własne w wysokości – 42.314.023 zł,
2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości – 9.914.612 zł,
3) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 18.423.042,35 zł.
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Dochody  budżetowe  zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych  zostały  zaplanowane  w
podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano na 2022 rok w kwocie ogółem: 58.939.540,22 zł, to jest o
blisko 7.015.000 zł niższe od  planowanych dochodów bieżących w roku 2021.
1) Na dochody bieżące składają się:
- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2022 rok w kwocie ogółem: 11.712.137,13 zł, to jest o
blisko 1.076.000 zł niższe od planowanych dochodów w 2021 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:
- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody własne  z podatków i opłat lokalnych
Zaplanowano  na  2022  r.  w  kwocie  ogółem 23.724.892  zł.  Najwyższą  pozycję  po

stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od
nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 14.563.000
zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  i od osób
prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 10 września 2021 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do
prac  nad projektem uchwały  budżetowej  oraz  trybu przyjmowania  wniosków do projektu
uchwały budżetowej, uwzględniając stopień inflacji.

Z  kolei  wpływy  z  podatku  rolnego  od  osób  fizycznych  i  od  osób  prawnych
zaplanowano  na  bazie  2021  r.,  zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  120/2021  Burmistrza  Miasta
Żarów z dnia 10 września 2021 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.505.880 zł. 

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób
fizycznych  przyjęto  wartości  na  bazie  2021  r.,  zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  120/2021
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2021 r.                 

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok
uwzględniono  stopień  inflacji -  zgodnie  z  zarządzeniem Nr  120/2021  Burmistrza  Miasta
Żarów z dnia 10 września 2021 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej
126.170 zł. 

Dochody  z  tytułu  podatku  od  spadków  i  darowizn  oraz  podatku  od  działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano łącznie na
poziomie 40.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie
planu roku 2021 lub na podstawie  przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021.
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W grupie dochodów własnych z opłat  lokalnych mieszczą się  również dochody w
wysokości  3.896.412  zł  z  tytułu  planowanych  wpływów  z  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  (rozdział  90002  §  0490).  Dodatkowo  w  planie  dochodów
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również planowane
wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty tej opłaty w wysokości 6.000 zł oraz wpływy z
opłaty prolongacyjnej w kwocie 150 zł (rozdział 90002 § 0880),  co stanowi łączną kwotę w
wysokości  3.902.562  zł.  Środki  związane  z  systemem  gospodarowania  odpadami
komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 4.457.800 zł z
przeznaczeniem na  pokrycie  kosztów funkcjonowania  systemu gospodarowania  odpadami
komunalnymi  (w  tym  kosztów  odbioru,  unieszkodliwiania  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210,
4280, 4300, 4430, 4610, 4700 i 4710.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udziały  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  zaplanowano  w  kwocie

10.160.015 zł, to jest niższe od planowanych na 2021 r. o ponad 718.000 zł. Plan dochodów z
tego  tytułu  przyjęto  w  oparciu  o  otrzymane  zawiadomienie  z  Ministerstwa  Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3. 4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Udziały  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  zaplanowano  w  wysokości
939.861 zł, to jest wyższe o blisko 440.000 zł od planu roku 2021.

Plan  dochodów  z  tego  tytułu  przyjęto  w  oparciu  o  otrzymane  zawiadomienie  z
Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3. 4750.31.2021 z dnia 14
października 2021 r. 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Na 2022 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 9.914.612 zł  na podstawie otrzymanego

zawiadomienia  z  Ministerstwa  Finansów,  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  znak  ST3.
4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., z tego:
- subwencja oświatowa na 2022 rok została przyznana w kwocie 9.905.731 zł – niższej o
około 24.000 zł od planu roku 2021, 
- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości
8.881 zł niższej od  przyznanej na rok 2021 o 340 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Zaplanowano na 2022 rok w kwocie ogółem 1.769.301 zł, to jest w kwocie niższej od

planowanej na 2021 rok o blisko 312.000 zł.
Najwyższe z pozycji po stronie dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych gminy -  między innymi dotyczące czynszów za najem lokali  mieszkalnych,
użytkowych,  garaży  i  komórek  gospodarczych  oraz  wpływy z  dzierżawy -  jest  to  kwota
łączna 1.358.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2022 r. założono podwyżki
opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże,
oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 376.301 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci
wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast kwota 35.000 zł dotyczy wpływów z
najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostce oświatowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
Zaplanowano  na  2022  rok  w  kwocie  46.700  zł  z  tytułu  zwrotów  od  dłużników

alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.  
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Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 
Zaplanowano na 2022 rok w kwocie ogółem 97.800 zł. Na kwotę powyższą składają się: 
-  środki  w  kwocie   24.000  zł  z  tytułu  planowanej  do  pozyskania  dotacji  z  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy, 
- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone
na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 73.800 zł, 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zaplanowano na 2022 rok w kwocie 40.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów. 

Pozostałe dochody własne
Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów,

wpływy  z  usług,  z  opłaty  produktowej,  odsetki  od  nieterminowych  wpłat  należności.
Dochody zaplanowano na 2022 rok w kwocie ogółem 1.682.254 zł, niższej od planu na 2021
rok o blisko 862.000 zł.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej,
Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2021
czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2021 i w 2022.

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, 
Zaplanowano  w  kwocie  3.355,22  zł  w  związku  z  realizacją  programu  pn.  „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
 
Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie  ogółem:  953.816 zł,  niższe  od  planowanych na  2021 r.  o
blisko 189.000 zł. Wysokość dotacji w kwocie łącznej 698.400 zł przyjęto zgodnie z pismem
otrzymanym  od  Wojewody  Dolnośląskiego  (nr  FB-BP.3110.8.2021.KSz  z  dnia  20
października 2021 r.). Z kolei kwotę w wysokości 255.416 zł zaplanowano z tytułu dochodów
pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w
zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
Zaplanowano na 2022 rok w kwocie 9.602.934 zł, to jest o ponad 7.516.000 zł niższe

od planowanych na 2021 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie
Wojewody  Dolnośląskiego  Dolnośląskiego  (nr  FB-BP.3110.8.2021.KSz  z  dnia  20
października 2021 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr
DWB-3112-4/2021  z  dnia  22  października  2021  r.  informującym o przyznanej  dotacji  w
kwocie 2.558 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w
gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych
w rejestrze wyborców wg stanu na dzień 30.06.2021 r., przy przyjętym wskaźniku 255 zł na
jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 
Zaplanowano na 2022 r. w kwocie 4.000 zł (o 1.700 zł niższe), zgodnie z pismem

otrzymanym  od  Wojewody  Dolnośląskiego (nr  FB-BP.3110.8.2021.KSz  z  dnia  20
października 2021 r.) na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.
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Dochody majątkowe na 2022 rok 
Zaplanowano w kwocie ogółem 11.712.137,13 zł, wyższe od planu roku 2021 o blisko

1.076.000 zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2022 rok stanowią 16,58 % planowanych
dochodów ogółem.

Najwyższą  pozycję  po  stronie  dochodów  z  majątku  gminy  stanowią  planowane
wpływy  ze  sprzedaży  nieruchomości,  które  zaplanowano  w  wysokości  3.960.000  zł.  Na
kwotę powyższą składają się m. in. planowane  wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-
usługowych  pod  inwestycje,  działek  budowlanych,  działek  na  rzecz  wspólnot
mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto  w  roku  2022  planuje  się  pozyskać  środki  na  dofinansowanie  własnych
inwestycji w kwocie ogółem 7.721.137,13 zł, w tym:
-   kwota  14.300  zł  z  tytułu  dofinansowania  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa
Dolnośląskiego  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  dróg  dojazdowych  do  gruntów
rolnych”, 

- kwota 62.000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie
terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref
relaksu na terenie miasta i gminy Żarów…” -  planowanego z tytułu pomocy finansowej w
ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020,

-  kwota  192.000  zł  z  tytułu  planowanego  w  roku  2022  dofinansowania  zadania
inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, 

-  kwota  1.800.000  zł  z  tytułu  planowanego  w  roku  2022  dofinansowania  zadania  pn.
„Rewitalizacja  terenów  zielonych  na  obszarze  miasta  Żarów”-  w  ramach  Rządowego
Funduszu Polski Ład, 

-  kwota  253.300  zł  z  tytułu  planowanego  dofinansowania  zadania  pn.  „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, 

- kwota 2.400.000 zł z  tytułu planowanego  dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg
gminnych  –  ulic  Wiosenna,  Jaworowa,  Topolowa  wraz  z  przebudową  i  rozbudową
skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” - z Funduszu
Dróg Samorządowych, 

-  kwota 2.999.537,13 zł  z  tytułu planowanego  dofinansowania  zadania pn.  „Przygotowanie
terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2022 rok

W uchwale budżetowej na 2022 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy
w kwocie ogółem 72.245.823,05 zł.
Na kwotę powyższą składają się:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.922.196,03 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 15.323.627,02 zł.
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Wydatki bieżące 
Wydatki  bieżące  zaplanowane  w  budżecie  na  2022  rok  stanowią  78,79%  planu

wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:
- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę  38.848.516,34 zł – 68,25 % wydatków
bieżących  (w  tym:  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  zaplanowano  kwotę
21.455.170,32  zł  (37,69  %  wydatków  bieżących),  natomiast  pozostała  kwota  wynosząca
17.393.346,02  zł  przeznaczona  jest  na  wydatki  związane  z  realizacją  statutowych  zadań
jednostek budżetowych – (30,56 % wydatków bieżących),
-  wydatki  na  dotacje  na  zadania  bieżące  w  kwocie  6.439.500  zł,  stanowiące  11,31  %
wydatków bieżących, 
-  wydatki  na  świadczenia  na  rzecz  osób  fizycznych  w  kwocie  ogółem  10.248.303  zł
stanowiące 18 % wydatków bieżących,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 91.440,69 zł,  stanowiące 0,16 % wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.294.436 zł, stanowiące 2,27  % wydatków
bieżących.

Wydatki majątkowe
Na  wydatki  majątkowe  w  budżecie  na  2022  rok  zabezpieczono  środki  w  kwocie

ogółem 15.323.627,02 zł, co stanowi 21,21% wydatków ogółem. 
Kwota  powyższa  to  wydatki  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne.  Planowane  kwoty

wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 13.758.300
zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2022
(kwota 1.565.327,02 zł).

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy
W budżecie  gminy  Żarów  na  2022  rok  zabezpieczone  zostały  środki  na  dotacje

podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty. Na
dotację dla  Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji
projektu  pn. „Rozwój  Obszaru  Funkcjonalnego  Aglomeracji  Wałbrzyskiej  poprzez
opracowanie  dokumentów  strategicznych  wspierających  integrację  22  jst:  Strategii  ZIT,
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”
zaplanowano w roku 2022 kwotę 16.000 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono na dotacje podmiotowe kwotę ogółem 3.220.000
zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci –
Wspólna  Szkoła”  zaplanowano kwotę  ogółem 2.775.000 zł  (w tym:  w rozdziale  80101 -
szkoły podstawowe – kwotę 1.700.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych – kwotę 100.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania
przedszkolnego – kwotę 250.000 zł,  w rozdziale 80149 – kwotę 225.000 zł i w rozdziale
80150 – kwotę 500.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu
świadczenia  usług  rehabilitacyjnych  na  terenie  miasta  Żarów,  działań  na  rzecz  osób  w
terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób
samotnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób  niepełnosprawnych  oraz  z  zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 299.500 zł. Z kolei
kwotę 25.000 zł zaplanowano dla GCKiS w Żarowie tytułem dotacji celowej z budżetu na
realizację  półkolonii  dla  dzieci  i  młodzieży.  Natomiast  kwotę  20.000 zł  zaplanowano dla
Miejsko-Gminnej  Spółki  Wodnej  na  zadania  związane  z  konserwacją  rowów  na  terenie
Gminy. Zabezpieczono również kwotę 100.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W  budżecie  Gminy  zaplanowano  również  kwotę  10.000  zł  na  dotacje  celowe  na
wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Żarów,  kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu Gminy na zadanie pn. „Ograniczenie
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niskiej  emisji  na  obszarze  Gminy  Żarów  poprzez  likwidację  kotłów  stałopalnych  starej
generacji”,  kwotę 10.000 zł  na dotacje celowe z budżetu Gminy na zadanie pn. „Budowa
przydomowych  oczyszczalni  ścieków”,  a  kwotę  703.300  zł  na  dotacje  celowe  w ramach
realizacji  programu  „Wymiana  wysokoemisyjnych  źródeł  ciepła  w  budynkach  i  lokalach
mieszkalnych  na  terenie  wybranych  gmin  Aglomeracji  Wałbrzyskiej”,  realizowanego  z
udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla GCKiS w Żarowie, w tym: kwotę 40.000
zł na „Zakup odkurzacza basenowego” oraz kwotę 15.000 zł na zakup rusztowania.

Szczegółowy  wykaz  dotacji  z  podziałem  na  działy,  rozdziały,  paragrafy,  rodzaje
dotacji,  podmioty  należące  i  nie  należące  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  z
wyodrębnieniem poszczególnych kwot dotacji, w tym nazw instytucji zawiera załącznik nr 1
do uchwały.

Wydatki na obsługę długu
Na obsługę pożyczek, kredytu i obligacji komunalnych zabezpieczono w  budżecie środki

w  kwocie  łącznej  1.294.436 zł.  Na  planowaną  kwotę  składają  się  odsetki  od  pożyczek
zaciągniętych w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na
finansowanie  przejściowego  deficytu  budżetu  i  odsetki  związane  z  emisją  obligacji
komunalnych.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi
W  budżecie na 2022 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w §

0480 zaplanowano wpływy z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  w
kwocie  250.000  zł.  W związku  z  tym,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  całość
środków pochodzących z  opłat  za  zezwolenia  na sprzedaż  napojów alkoholowych należy
przeznaczyć  na  profilaktykę  i  przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  w  budżecie  po
stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 zabezpieczono również środki w
kwocie łącznej  250.000 zł  z  przeznaczeniem na  zwalczanie  narkomani  i  przeciwdziałanie
alkoholizmowi.

Ponadto w budżecie na 2022 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618
w  §  0270  zaplanowano  wpływy  z  części  opłaty  za  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000 zł. Równocześnie w budżecie po stronie
wydatków w dziale  851  w rozdziale  85154  zabezpieczono  środki  w kwocie  60.000 zł  z
przeznaczeniem  na  realizację  działań  profilaktycznych  dla  uczniów  (warsztaty,  programy
rekomendowane).  

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
W budżecie na 2022 rok dochody z tytułu dotacji  na realizację zadań zleconych z

zakresu  administracji  rządowej  zaplanowano  zgodnie  z  otrzymanym  zawiadomieniem  od
Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie ogółem
9.602.934 zł. 

Wydatki  związane  z  realizacją  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej
zaplanowane  zostały  na  poziomie  kwot  wynikających  z  otrzymanych  zawiadomień  o
wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 9.602.934 zł.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

Przyznana  z  budżetu  Wojewody  Dolnośląskiego  dotacja  celowa  na  utrzymanie
cmentarzy powojennych na 2022 rok wynosi 4.000 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na
utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. 
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Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022
W  ramach  wydatków  budżetowych  planuje  się  wydatki  na  przedsięwzięcia

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa  w kwocie
ogółem 444.765,23 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/2014 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
W budżecie na 2022 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano

wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 25.000 zł. W związku z tym, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł
należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po
stronie  wydatków w dziale  900  rozdział  90004  zabezpieczono  również  środki  w  kwocie
25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki  związane  z  gromadzeniem  środków  z  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi

W budżecie na 2022 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490
zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
3.896.412 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej tej opłaty w kwocie 150 zł (w §
0880) oraz  wpływy z  odsetek  od  nieterminowych płatności  wyżej  wymienionej  opłaty  w
kwocie 6.000 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 3.902.562 zł. Jednocześnie w budżecie po
stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale
90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie łącznej 4.457.800 zł na wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynik budżetu 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

1.594.145,70 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających  z  rozliczenia  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych  związanych  ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
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