Informacja
o budżecie Gminy Wałcz na 2020 rok
Przy opracowaniu budżetu zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz
przyjęto przyznaną dla gminy subwencję ogólną przez Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie
18 317 264,00 zł (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.)
Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 24 222 799,00 zł,
dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 692 486,00 zł zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami
z Urzędu Wojewódzkiego. W/g informacji nr 48-54/RW/2019 z dnia 1 października 2019r. z Krajowego
Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie zaplanowano kwotę 2 510,00 zł.

Przedkładany budżet zamyka się kwotą 71 686 000,00 zł po stronie dochodów, oraz
kwotą 71 686 000,00 zł po stronie wydatków.
Dochody uznano za realne i przyjęto w proponowanych wysokościach do realizacji.
Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody
W dziale 010 Rolnictwie i łowiectwie planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych oraz
dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 422 500,00 zł.
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 1 512 000,00 zł
planuje się uzyskać ze sprzedaży wody.
W dziale 630 Turystyka – w dziale tym planowane są dochody z tytułu sprzedaż działek w Zdbicach oraz
w Strącznie 249 000,00 zł.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie
1 861 600,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, tj.: z
tytułu sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych na terenie gminy oraz
ze spłat sprzedanych dotychczas nieruchomości, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w
prawo własności.
Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i pozarolniczych, wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych,
użytkowych i budynków gospodarczych planuje się uzyskać w łącznej kwocie

600 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

47 600,00 zł

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosą

15 000,00 zł

Wpływy z usług (opłaty za CO)

4 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat

5 000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa – kwotę 80 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży miejsc na
cmentarzach z tytułu pochówków.
W dziale 750 Dochody w Administracji publicznej – zaplanowano w kwocie 39 764,10 zł w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi
-

wpływy z tytułu należnych gminie 5% od

36 799,00 zł

kwoty odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych
20,00 zł

osobowych
-

wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń dla KRUS

2 945,10 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - w dziale tym mieści się dotacja celowa przyznana w kwocie 2 510,00 zł przez Krajowe
Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców w 2020 roku.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 15 500,00 zł przewidywane
dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych porządkowych oraz z wpływu należności z poprzednich lat.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w pozycji tej mieszczą się wszystkie
podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych zaplanowane w łącznej w kwocie
19 733 753,00 zł
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
i rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych główne źródło dochodu budżetu
stanowią podatki i opłat. Zaplanowano w łącznej kwocie 11 350 866,00
Podatek rolny zaplanowano w kwocie (w 2019r.III kw. – 2 800 000,00 zł)

-

3 000 000,00 zł

Podatek od nieruchomości w kwocie (w 2019r. III kw.– 7 000 000,00 zł)

-

6 600 000,00 zł

Podatek leśny w kwocie (w 2019r. III kw – 847 000,00 zł)

-

872 000,00 zł

Podatek od środków transportowych (w 2019r.III kw – 215.000,00 zł)

-

175 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych (w 2019r. III kw – 410.000,00 zł)

-

607 500,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (w 2019r. III kw – 65.000,00 zł)

-

10 000,00 zł

-

20 700,00 zł

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień
(w 2019r.III kw – 21.000,00 zł)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w 2019r.III kw – 140 000,00 zł) –

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

-

60 000,00 zł

5 666,00 zł
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W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw zaplanowano dochody na poziomie 270 000,00 zł
Główne źródło dochodu w tym rozdziale stanowią Wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 207 000,00 zł.
Pozostałe dochody to:
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

-

18 000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

-

20 000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

-

25 000,00 zł

W rozdziale 7521 Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa: we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020r. przyjęto w kwocie
8 032 887,00 zł, natomiast od osób prawnych 80 000,00 zł.
W dziale 758 Różne rozliczenia - w dziale tym mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w
wysokości 18 317 264,00 zł w skład, której wchodzi:
-

część oświatowa

- 10 970 565,00 zł

(w 2019r. III kw – 10 964 654,00 zł)

-

część wyrównawcza

- 7 300 406,00 zł

(w 2019r. III kw – 6 342 751,00 zł)

-

część równoważąca

-

46 293,00 zł

(w 2019r. III kw –

68 680,00 zł)

Zaplanowano wpływ kwoty 100 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wpływ kwoty 175 763,13 zł na sfinansowanie
wydatków kontraktu samorządowego w szkołach gminnych.
Razem dochody w tym dziale Różne rozliczenia wynoszą 18 593 027,13 zł.
W dziale 801 Oświata i wychowanie łączne dochody planowane są na poziomie 879 252,00 zł. Dochody w
kwocie 511 380,00 zł planuje się uzyskać z wpływów na dożywianie dzieci w punktach dożywiania w
placówkach oświatowych, wpływ z usług, oraz dotacji celowych na zadania bieżące w oddziałach
przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Kwota 367 872,00 zł to dotacja na
zadania własne gminy w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody kształtowane są w kwocie 741 486,00 zł. Dotacje
celowe na zadania własne (§ 2030) w zakresie pomocy społecznej wynoszą 692 486,00 zł zgodnie z
przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego.
Kwotę 48 000,00 zł planuje się uzyskać z wpływów z tytułu usług opiekuńczych. Kwota 1 000,00 zł stanowi
planowany wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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zaplanowano wpływ kwoty 33 907,77 zł na sfinansowanie wydatków kontraktu samorządowego w szkołach
gminnych.
W dziale 855 Rodzina planowane dochody są na poziomie 24 239 000,00 zł, w tym: dotacje celowe na
zadania zlecone (§ 2010 i § 2060) w zakresie pomocy społecznej wynoszą 24 186 000,00 zł zgodnie z
przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego.
Kwota 53 000,00 zł to planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
W dziale 901 Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – dochody w kwocie 1 025 700,00 zł
planuje się osiągnąć z opłat za ścieki komunalne oraz za zrzut ścieków dowożonych na oczyszczalnie.
Kwota 25 000,00 zł to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Wałcz.
2 200 000,00 zł to planowany wpływ opłaty za wywóz nieczystości stałych.
Razem w dziale tym planowane są dochody w kwocie 3 250 700,00
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewiduje się uzyskać 32 000,00 zł z
wynajmu świetlic na działalność usługową oraz wynajmu sal i sprzętów świetlicowych na uroczystości
rodzinne.
Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych,
które w czasie opracowania budżetu na 2020 rok były możliwe do ustalenia.

Wydatki
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 1 763 200,00 zł głównie na:
- bieżące naprawy i konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy - 6 000,00 zł
- utrzymanie bieżące wodociągów wiejskich

- 408 200,00 zł

Kwota 1 295 000,00 zł to planowane wydatki inwestycyjne.
Odpis wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
w Szczecinie

54 000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup krzewów i sadzonek drzew do
nasadzenia na terenie gminy.
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 365 000,00 zł
przeznacza się na wydatki związane z hurtowym zakupem wody oraz z wydobyciem wody i dostarczeniem
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jej odbiorcom takie jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody, hydroforniach
gminnych oraz zakup papieru do urządzeń inkasenckich.
W dziale 600 Transport i łączność planowane wydatki łącznie na kwotę 1 691 022,00 zł
Zaplanowaną kwotę 226 022,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące:
-

zakup i transport tłucznia na drogi lokalne – teren gminy, zakup i montaż wiat przystankowych,

-

remonty i utrzymanie przystanków na terenie gminy,

-

remonty dróg i chodników na terenie gminy,

-

odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi w miarę potrzeb na drogach lokalnych,

-

niwelację nawierzchni dróg lokalnych równiarkami.

Kwotę 1 365 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg
gminnych.
W pozostałej działalności kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na dopłatę do dodatkowych kursów
autobusów przewożących mieszkańców Gminy
W dziale 630 Turystyka – kwotę 44 300,00 zł. przeznacza się na:
-

zakup nagród związanych z organizowaniem imprez rekreacyjno – turystycznych,

-

utrzymanie czystości plaż ogólnodostępnych,

-

znakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy,

-

koszty związane z prezentacją gminy na targach turystycznych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 262 316,00 zł przeznacza się na remonty budynków
gminnych, materiały do remontów budynków gminnych, koszty związane z wyceną budynków i działek
przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty za

wieczyste użytkowanie gruntów.

Kwota 1 144 961,00 zł to podatek od nieruchomości.
Łącznie planowane wydatki w tym dziale kształtować się będą w kwocie 1 407 277,00 zł
W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowaną kwotę 224 700,00 zł przeznacza się na:
- koszty związane z opracowaniem przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy 100 000,00 zł
- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej

12 000,00 zł

- koszty z zakresu geodezji i kartografii

25 000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu, koszenie trawy, wywóz odpadów stałych

87 700,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę 7 279 290,00 zł z tego na:
-

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja 36 799,00 zł)

- 222 300,00 zł

-

utrzymanie Rady Gminy i Komisji

- 191 840,00 zł
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-

funkcjonowanie Urzędu Gminy (płace i pochodne od płac, zakup czasopism, druków, paliwa, opału,
materiałów biurowych, środków czystości, zakup urządzeń – Referat w Kołatniku, zużycie energii
elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi konserwacyjne urządzeń (telefony, komputery,
alarm), naprawy kserokopiarek, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych,
ubezpieczenia komputerów i samochodów, opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń
i fundacji)

-

- 6 183 900,00 zł

promocja gminy – wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, udział w targach promujących gminę
- 255 250,00 zł

-

w zakresie pozostałej działalności administracji ujmowane są wydatki związane funkcjonowaniem

sołectw (m.in. diety i prowizje sołtysów), wydatki dot. egzekucji należności gminy

- 426 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - zaplanowano wydatki w kwocie 2 510,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców w gminie.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie 1 146 081,17
zł na:
-

utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. płace i pochodne od płac dla kierowców, wypłatę ekwiwalentu dla
strażaków za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, umundurowania dla członków OSP, sprzętu dla
jednostek OSP, remonty samochodów, zużycie energii oraz inne wydatki związane z działalnością tych
jednostek, rozbudowa remizy w Witankowie i Szwecji

-

- 624 560,00 zł

obronę cywilną (prenumerata pism fachowych, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia)
- 2 000,00 zł

-

ustalono rezerwę celową zgodnie z Ustawą z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym - 222 871,17 zł

-

Referat Straży Gminnej (płace, pochodne od płac, zakup paliwa, druków, uzupełnienie umundurowania,
opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i drobne naprawy samochodu)

- 296 650,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 247 449,13 z czego:
kwotę 71 686,00 zł zaplanowano jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące, które w miarę
potrzeb będą realizowane. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 175 763,13 zł.
Kwota dotyczy kontraktu samorządowego realizowanego w szkołach gminnych.
W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 22 665 420,71 zł z tego:
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 17 080 680,86 zł w tym:
-

płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników, wypłata dodatków
mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
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zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników
wynikające z przepisów bhp

9 222 000,00 zł

-

wypłata stypendium dla zdolnych uczniów

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pozostałych pracowników

-

zakup opału, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism,
środki czystości, zakup materiałów do remontów bieżących

-

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

zakup energii elektrycznej, opłata za zużycie wody

- na wykonanie usług remontowych w szkołach przeznacza się kwotę
- usługi zdrowotne, leki do apteczek
-

9 800,00 zł
616 000,00 zł
320 000,00 zł
53 000,00 zł
144 000,00 zł
181 000,00 zł
14 000,00 zł

opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi bankowe informatyczne, internetowe, kominiarskie, transportowe,
wywóz nieczystości i śmieci

358 000,00 zł

-

podróże służbowe pracowników

6 000,00 zł

-

ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego

23 000,00 zł

-

szkolenia pracowników

11 000,00 zł

-

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników

-

dotacja na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych niepublicznych

-

pozostałe wydatki

372 806,08 zł
2 677 924,78 zł
1 050,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 3 071 100,00 zł.
W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – koszt utrzymania tych oddziałów
w 2020 roku to 1 817 061,99 zł z tego kwotę 1 254 000,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.
Kwota 361 200,00 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Pozostałe wydatki w kwocie
201 861,99 zł w rozdziale przeznaczone są na usługi pozostałe, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce
naukowe i dydaktyczne.
W rozdziale 80104 Przedszkola – wydatki w kwocie 746 640,00 zł zaplanowano na dotację przekazywaną
zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Wałcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych –
189 000,00 zł., kwota 557 640,00 zł to zaplanowana dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach
niepublicznych oraz publicznych na terenie sąsiednich samorządów.
W rozdziale 80106 Punkty przedszkolne – wydatki w kwocie 403 200,00 zł to dotacja dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty.
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowaną kwotę 1 155 079,80 zł przeznacza się
m.in. na:
-

płace i pochodne od płac dla kierowców

295 500,00 zł
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-

zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 000,00 zł

-

naprawy środków transportowych, przeglądy techniczne

40 000,00 zł

-

zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za przewozy zamknięte, dowozy
uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych

155 000,00 zł

602 000,00 zł

-

ubezpieczenie środków transportu i opłata podatku drogowego

28 000,00 zł

-

usługi pozostałe i zdrowotne

1 700,00 zł

-

odpisy na ZFŚS dla pracowników

6 779,80 zł

-

fundusz emerytur pomostowych

4 000,00 zł

-

szkolenia pracowników, delegacje

1 100,00 zł

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano kwotę
51 260,19 zł
W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 60 629,76 zł to dotacja dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty.
W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowaną kwotę 849 968,11 zł przeznacza
się na:
-

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla
nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające
z przepisów bhp, płace i pochodne dla nauczycieli i pozostałych pracowników

612 390,72 zł

-

wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników

42 600,00 zł

-

zakup opału, materiałów biurowych i druków szkolnych, papieru do drukarek, kserokopiarek,

-

prenumerata czasopism, zakup środków czystości,

30 000,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

27 758,57 zł

- opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remontowe, ubezpieczenia
10 000,00 zł
-

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników

-

zakup usług zdrowotnych

19 161,74 zł
200,00 zł

Kwota 107 857,08 zł to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
W rozdziale 80195 pozostałej działalności – zaplanowano kwotę 500 900,00 zł którą przeznacza się na
wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach gminnych, rejonowych,
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wojewódzkich i ogólnokrajowych. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk
obsługi oświaty w tym min: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni są w Urzędzie Gminy.
W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano ogólną kwotę wydatków w wysokości 207 000,00 zł
z czego 202 000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w tym:
-

na zorganizowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych,

-

na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (wynagrodzenia nauczycieli (umowy zlecenia), zakup
wyposażenia, dożywianie dzieci),

-

opłata dla lekarza biegłego za przeprowadzenie badań o stopniu uzależnienia od alkoholu,

-

koszty usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla uzależnionych,

-

diety dla członków gminnej komisji,

-

organizację imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci oraz ich rodziców z rodzin patologicznych,

-

realizację programów profilaktycznych w szkołach.

Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w tym: zakup
materiałów i programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną i prawną dla osób uzależnionych i ich
rodzin.
W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w kwocie 2 601 986,00 zł przeznacza się na:
-

na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych zasiłków,

-

na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze (dożywianie dzieci, zakup odzieży, żywności, leków, opału,
podręczników szkolnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty za pobyt w internatach,
w schroniskach osób samotnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne),

-

na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

-

na utrzymanie GOPS (płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe),

-

usługi opiekuńcze.

Środki na realizację w/w działu w kwocie 692 486,00 zł pochodzą z budżetu państwa (dotacja §2030)
pozostała kwota to środki Gminy tj. 1 904 500,00 zł.
Kwota 5 000,00 zł jest przeznaczona na dotację dla Dziennego Domu Pobytu Osób Niepełnosprawnych
w Wałczu. Do placówki uczęszczają również mieszkańcy Gminy wiejskiej Wałcz. (środki własne Gminy)
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zaplanowano wydatki w kwocie 33 907,77 zł. Kwota dotyczy kontraktu samorządowego realizowanego
w szkołach gminnych oraz projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Wałcz”.
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W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 10 721,90 zł to wydatki związane z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka.
W dziale 855 Rodzina – zaplanowane wydatki w kwocie 24 658 200,00 zł przeznacza się na:
- świadczenia wychowawcze (500+) – 18 100 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 570 00,00 zł
- na zadania związane z „pieczą zastępczą” oraz wspieraniem rodziny – 588 200,00 zł
- funkcjonowanie żłobków (dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Dziecięcy Ogród 2 Emilia Pusch”
w Ostrowcu) – 54 000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.- 300 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
– 46 000,00 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano
w kwocie 5 000 574,00 zł z przeznaczeniem na:
W rozdziale 90001 Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 610 700,00 zł na utrzymanie oczyszczalni tj.
zakup urządzeń i części zamiennych do urządzeń technicznych (strumienice, mieszadła, aeratory) pompy do
ścieków, zakup urządzeń technicznych do badania ścieków, środków chemicznych do doczyszczania
ścieków, materiałów do remontu obiektów, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, zużycie energii elektrycznej
w oczyszczalniach, remonty pomp zatapialnych, wynajem sprzętu specjalistycznego do czyszczenia sieci
i przyłączy kanalizacyjnych, wywóz osadów do kompostowni w Pile, opłaty za pobieranie próbek ścieków
i wykonywanie ich analiz przekazywanych do WIOŚ w Koszalinie, oraz opłaty za wprowadzanie ścieków
do wód i gruntu odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000,00 zł.
W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 2 631 312,00 zł z tego 2 428 000,00 zł
przeznacza się na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Kwota wydatków
zawarta w załączniku 14 do projektu Uchwały budżetowej jest wyższa od prognozowanych dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu bardzo wysokich kosztów wywozu
nieczystości z terenu Gminy Wałcz.
Określone Uchwałą Rady Gminy Wałcz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są
niewystarczające aby w całości pokryć koszty jakie ponosi Gmina. Czynione przez Wójta Gminy próby
podniesienia tych stawek nie przyniosły rezultatu. Zdaniem Rady stawki i tak już znacznie obciążają budżety
gospodarstw domowych i dalsze ich podnoszenie spowoduje wzrost zadłużenia niewydolnych finansowo
rodzin. Istnieje jednak szansa na ponowne rozważenie przedmiotowej sprawy w ramach obrad Rady Gminy
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w nowej kadencji. Pozostałą kwota 203 312,00 zł. planowana jest na wydatki związane z obsługą PSZOK
(wykonanie odwodnienia placu, doświetlenie i budowanie pomieszczenia socjalnego dla pracownika zakup
mini PSZOK w ilości 5 szt .) oraz wynagrodzenie i pochodne, szkolenia dla pracowników przypisanych do
obsługi gospodarki komunalnej.
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 60 062,00 zł. zaplanowano na
zakup drzewek i krzewów oraz materiałów niezbędnych do należytego utrzymania terenów w Gminie.
W kwocie tej ujęte jest również zakup paliwa do kosiarek i drobne naprawy kosiarek będących w posiadaniu
sołectw oraz ich ubezpieczenia.
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 617 000,00 zł przeznacza się na oświetlenie uliczne
na terenie gminy, konserwację punktów oświetleniowych przez Zakład Energetyczny oraz inne remonty
oświetlenia ulicznego i jego konserwacja, w tym kwota 60.000,00 zł przeznaczona zostanie na budowę
oświetlenia ulicznego w ramach wydatków inwestycyjnych.
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – kwota 81 500,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska z tego: 65 500,00 zł to
wydatki bieżące, kwota 16.000,00 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków (kwota 25.000,00 zł. pochodzi z wnoszonych kar i opłat z tytułu korzystania ze
środowiska). Prognozowana kwota dochodów pochodzących z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska w 2020 roku jest niższa niż w latach poprzednich z powodu zamknięcia wysypiska śmieci
umiejscowionego na terenie Gminy Wałcz.
Wydatki Gminy Wałcz związane z ochroną środowiska pozostają na porównywalnym poziomie i fakt
zmniejszenia prognozowanych dochodów nie może mieć wpływu na konieczność sprostania wymogom
Ustawy Prawo ochrony środowiska. Niezależnie od kwot pozyskanych z kar, Gmina Wałcz realizuje zadania
bieżące i inwestycyjne związane z budową kanalizacji i oczyszczalni które są ujęte w załączniku nr 12 do
projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota ogółem 1 607 360,32 zł
i z tego kwotę 219 600,00 zł przeznacza się na utrzymanie świetlic wiejskich tzn. remonty, opłaty za zużycie
energii elektrycznej, wywóz odpadów stałych, opłaty kominiarskie, zakup opału, środków czystości.
Wydatki inwestycyjne to kwota 940 000,00 zł. w ramach których zaplanowane są: budowa świetlicy
w Gostomi. Rozpoczęcie budowy w Górnicy, remont świetlicy w Strącznie oraz dobudowa kuchni do
budynku świetlicy w Wiesiółce oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Zdbicach
W ramach tego działu planowana jest również kontynuacja inwestycji „Przebudowa, rozbudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnych na Gminne Centrum Kultury wraz z budową muszli
koncertowej” w kwocie 200 000,00 zł (kontynuowana będzie w następnych latach).
Kwota 247 760,32 zł stanowi dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Karsiborze.
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W dziale 926 Kultura fizyczna – zaplanowaną kwotę 728 000,00 zł. przeznacza się na:
Obiekty sportowe rozdział 92601 w kwocie 300 000,00 zł., w tym na bieżące poprawę infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej gminy - 125 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 175 000,00 zł.
(budowa szatni dla sportowców w Kłębowcu, budowa ogrodzenia placu zabaw w Czechyniu i w Popowie,
zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Dobinie, modernizacja boiska do koszykówki w Czechyniu
a także zakup urządzeń na doposażenie placów zabaw).
Pozostała działalność rozdział 92695 w kwocie 428 000,00 zł planowana jest na:
-

sport masowy tj. organizowanie imprez sportowych, zakup nagród na organizowane imprezy sportowe,
opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości z szatni sportowych, ubezpieczenia

-

178 000,00 zł

dotację na działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wałcz
- 250 000,00 zł

Rada Gminy nie utworzyła wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
Wydatki inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano na kwotę 7 673 100,00 zł.
W zadaniach rzeczowych ujęte zostały prace najpilniejsze gwarantujące ich wykonanie.
Do informacji opisowej o budżecie Gminy Wałcz na 2020 rok dołączono informację o inwestycjach
kontynuowanych.
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