
BUDŻET – trochę teorii
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest on uchwalany na jeden rok 
kalendarzowy.

Projekt budżetu jest przygotowywany przez wójta jesienią roku poprzedniego. Do 15 listopada projekt jest przekazywany radzie 
gminy, której wyłączną kompetencją jest uchwalenie budżetu gminy. Rada gminy może wprowadzać zmiany do projektu zapropo-
nowanego przez wójta, o ile te zmiany nie zwiększają deficytu budżetu.
Rada Gminy musi uchwalić budżet do 31 stycznia roku, w którym będzie obowiązywał.
W ciągu roku budżetowego budżet jest wielokrotnie zmieniany i dostosowywany do bieżącej sytuacji ekonomicznej gminy.

Uchwała budżetowa musi zawierać:
 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycje)
 łączną kwotę planowanych przychodów (najczęściej kredyty i pożyczki) gminy
 łączną kwotę planowanych rozchodów (najczęściej spłaty kredytów i pożyczek) budżetu gminy
Jeżeli wydatki budżetu są wyższe niż dochody, wtedy uchwałą zawiera kwotę planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia (np. 
kredyt), a jeżeli wydatki są niższe niż dochody to wtedy budżet zawiera nadwyżkę oraz jej przeznaczenie. 

ZaDłUŻEniE
Jeszcze do niedawna przepisy o finansach publicznych określały dwa wskaźniki zadłużenia, które obowiązywały wszystkie gminy: 
łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek nie mogła przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy, natomiast łączna kwota 
długu gminy na koniec roku nie mogła przekraczać 60% dochodów tej gminy.
Obecnie każda dla każdej gminy oblicza się indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia według dość skomplikowanego wzoru, 
który określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten bazuje głównie na nadwyżce bieżącej w ciągu poprzednich 3 lat.
Inną zasadą jest brak możliwości zadłużania się gminy na pokrycie wydatków bieżących. Zadłużać można się tylko i wyłącznie na 
inwestycje. Wszystkie wydatki bieżące muszą być sfinansowane z dochodów bieżących.
Dług Gminy Michałowice na koniec roku 2014 wynosił 3 220 930 zł i stanowił zaledwie 11% dochodów osiągniętych w roku 2014. 
Zadłużenie w porównaniu do średniego zadłużenia samorządów jest bardzo niskie.

WiElolETnia PrognoZa FinansoWa
Drugim, obok uchwały budżetowej, kluczowym dokumentem polityki finansowej gminy jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). 
WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. 
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje 
się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF tworzy się na lat kilkanaście lub kilkadziesiąt.

BUDŻET ParTycyPacyjny ZWany TEŻ BUDŻETEm oByWaTElskim 
- co raz bardziej popularna forma udziału mieszkańców w planowaniu budżetowym. Polega na wyodrębnieniu w budżecie gminy 
określonej kwoty, która zostanie przeznaczona na projekty, które w głosowaniu wybierają mieszkańcy. 
Jest to jedna z najwyższych form udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy – decydują oni bezpośrednio na co zostaną wydane 
środki z budżetu. Oczywiście planowane zadania muszą być zgodne z przepisami, muszą dotyczyć zadań gminy i być realizowane 
na majątku gminy.
W gminach wiejskich odpowiednikiem budżetu obywatelskiego jest fundusz sołecki, który działa na podobnych zasadach.  
W gminie Michałowice fundusz sołecki działa od roku 2012. 

maPa WyDaTkÓW
Mapa wydatków pokazuje w formie graficznej wydatki gminy Michałowice w roku 2015. Mapa została sporządzona na podstawie 
Uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Michałowice  z dnia 26 Stycznia 2015 roku w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2015 
oraz Uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/28/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie. Obydwie uchwały 
dostępne są na stronie internetowej gminy Michałowice – www.michalowice.malopolska.pl 

Mapa wydatków jest jednym z elementów projektu „Już wiem jak działa samorząd”, realizowanego przez Instytut Strumiłły ze 
środków programu Obywatele dla demokracji. 

Więcej informacji o projekcie na www.jakdzialasamorzad.pl 
© Wszelkie prawa zastrzeżone 
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o insTyTUciE sTrUmiłły
Stowarzyszenie Instytut Strumiłły jest młodą organizacją, która rozpoczęła swoją działalność w roku 2014. 
Oprócz rozpowszechniania dorobku patrona Tadeusza Strumiłły – jednego z założycieli harcerstwa, zajmuje 
się ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy. Członkowie mają również ambicje opracowywa-
nia materiałów eksperckich, które będą pomagały w rozwoju gminy Michałowice. Zapraszamy do współpracy 
osoby, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą i czasem dla dobra wspólnego. Poszukujemy ekonomistów, 
architektów, historyków, etnografów i innych „zapaleńców”, którzy chcą działać pro publico bono. 

WykaZ ZaDaŃ inWEsTycyjnycH W BUDŻEciE gminy na rok 2015
 Budowa kanalizacji w gminie Michałowice  
 (Masłomiąca, Michałowice) – 1 637 900 z ł
	Budowa zbiornika wody na Prawdzie  
 i rurociągu Prawda-Raciborowice – 1 100 000 zł
 Budowa Biblioteki Gminnej w Michałowicach – 1 100 000 zł
	Remont drogi i budowa chodnika w ciągu ulic  
 Komora, Michałki, Graniczna do Fiołkowej – 800 000 zł*
	Remont dróg gminnych – 634 505 zł
	Budowa placu zabaw na Prawdzie – 270 000 zł
	Budowa placu zabaw w Więcławicach (przy Zespole Szkół)
 – 112 494 zł
*  inwestycja ujęta w projekcie uchwały ws. zmian  
 w budżecie gminy Michałowice z marca 2015 roku.

W strukturze dochodów gminy Michałowice moż-
na wyodrębnić 3 główne składniki, które składają 
się na 84% ogólnej kwoty dochodów budżetu gmi-
ny. Są to udziały w dochodzie z podatku PIT (37%), 
subwencja oświatowa (30%) oraz podatki i opłaty 
(17%), z pośród których najważniejszy jest podatek 
od nieruchomości (2 222 000 zł - 8 %). Ta struktu-
ra jest bardzo korzystna, gdyż pokazuje, że gmina 
bazuje głównie na dochodach własnych, a transfery 
z budżetu państwa (subwencje i dotacje) stanowią 
mniejszą część jej budżetu. Oznacza to większą nie-
zależność i możliwość wpływu na własny rozwój. 
Struktura dochodów pokazuje też zdecydowaną do-
minację dochodów z tytułu udziału w podatku PIT 
w stosunku do podatku od nieruchomości (5:1), co 
oznacza, że mniejsze znaczenie dla dochodów gmi-
ny ma fakt płacenia przez mieszkańców podatku od 
domu i gruntu, a większe zadeklarowanie płacenia 
podatku PIT w miejscu zamieszkania.

DocHoDy gminy micHałoWicE

instytut@strumillo.org.pl

Dochody gminy Michałowice z udziału w podatku PIT
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Udział w podatku PIT  10 124 580 zł 

Subwencja oświatowa  8 233 200 zł 

Podatki i opłaty  4 764 600 zł 

Dotacje  2 270 119 zł 

Zwrot podatku VAT  671 013 zł

Pozostałe dochody  627 285 zł

Dotacje majątkowe  1 159 407 zł


