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Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny
Niniejsza publikacja ma przybliżyć Państwu  informacje dotyczące budżetu 
Gminy Juchnowiec Kościelny na 2012 rok. Staraliśmy się, aby napisana była 
w sposób przystępny i zrozumiały. Nie wyczerpuje ona pełnego zakresu zagad-
nień związanych z budżetem, ale zawiera informacje najważniejsze, pozwalające 
zrozumieć jego mechanizmy. Pełna uchwała budżetowa znajduje się na stronie 
internetowej http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl

Co to jest budżet?
Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny   

stanowią środki finansowe z dochodów i 
przychodów oraz wydatki i rozchody. Bu-
dżet jest uchwalany w formie uchwały bu-
dżetowej na dany rok i stanowi roczny 
plan finansowy gminy, który obejmuje 
dochody, wydatki oraz przychody i roz-
chody gminy, a także dochody i wydatki 
yjednostek budżetowych (szkoły, przed-
szkola, ośrodek pomocy społecznej), ydo-

chody własne jednostek budżetowych 
(środki na wydatki w oświacie).

Uchwała budżetowa stanowi podsta-
wę do gospodarki finansowej gminy. Przy-
gotowanie projektu uchwały, określenie 
sposobu jej wykonania oraz wykonanie 
budżetu należy do zadań wójta. Do kom-
petencji rady gminy należy uchwalenie bu-
dżetu gminy, jego kontrola oraz podejmo-
wanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nie udzielenia absolutorium wójtowi.
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Skąd mamy pieniądze?
Aby w gminnej kasie były pieniądze, 

gmina musi je albo „zarobić”, albo do-
stać.  Jednym z podstawowych sposo-
bów „zarabiania” pieniędzy przez gmi-
nę są podatki. Sporo pieniędzy wraca 
też do gminy z budżetu centralnego  w 
postaci dotacji celowych, czyli takich, 

które mogą być wydane w ściśle okre-
ślony sposób. 

Gminna kasa zasilana jest przez: ydo- 
chody z podatków i opłat, ysubwencje, do-
tacje celowe z budżetu państwa, yudziały 
we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i prawnych, yśrodki po-
chodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. 
zaplanowano w kwocie 39 792 314 zł, w 
tym: ydochody bieżące 36 786 109 zł,
ydochody majątkowe 3 006 205 zł.

Dochody własne z podatków i opłat lo-
kalnych, udziału w podatkach od osób fizycz-
nych i środki pozyskane  z innych źródeł na 
działalność bieżącą stanowią 51,56% plano-
wanego budżetu i wynoszą 20 515 281 zł.

Dochody majątkowe z mienia gminy 
i innych źródeł pozyskane na inwestycje 
stanowią 10,34% planowanego budżetu i 
wynoszą 4114747 zł.

Dotacje celowe na zdania zlecone sta-
nowią 9,93% planowanego budżetu i wy-
noszą 3 952 408 zł. 

Subwencje stanowią 28,17% planowa-
nego budżetu i wynoszą 11 209 878 zł.  

Projekt budżetu gminy najpóźniej do 
dnia 15 listopada przekazywany jest Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wy-
dania opinii prawnej oraz Radzie Gminy, 
która pracuje nad nim w komisjach i może 
zgłaszać zmiany. Uchwalenie budżetu gmi-
ny powinno odbyć się do końca roku po-
przedzającego rok budżetowy, a w uzasad-
nionych przypadkach najpóźniej do końca 
I kwartału roku budżetowego. Wszystkie 
dochody i wydatki uporządkowane są w 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, 
które swymi symbolami i opisem informu-

ją o charakterze poszczególnych dochodów 
i wydatków budżetowych.

Podjęty budżet nie jest dokumentem 
zamkniętym. Zaplanowane wielkości 
budżetowe w trakcie roku mogą ulegać  
zmianom. Wynikają one m.in. z powodu 
przyznanych w trakcie roku budżetowe-
go dotacji, środków z funduszy unijnych 
czy też wykonania ponadplanowych do-
chodów, np. ze sprzedaży nieruchomości. 
Każda zmiana w budżecie wymaga podję-
cia uchwały przez Radę Gminy lub zarzą-
dzenia Wójta Gminy.  
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Dochody własne
ydochody typu fiskalnego, czyli 
podatki, opłaty, udział w podat-
kach stanowiących dochód budże-
tu państwa;
ydochody z majątku gminy, m.in. 
z wynajmu bądź dzierżawienia nie-
ruchomości, lokali i przedmiotów 
majątkowych, dochody ze sprzeda-
ży majątku gminy, odsetki od środ-
ków finansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych;
ydochody inne, np. spadki, zapisy, 
darowizny na rzecz gminy itp.

Dotacje 
Pieniądze, które gmina 
otrzymuje z budżetu pań-
stwa na wykonywanie za-
dań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami, czyli np. 
na pomoc społeczną. Środ-
ki te mają charakter celowy, 
gmina nie może swobod-
nie decydować na co chce 
je przeznaczyć, gdyż muszą 
one zostać rozdysponowane 
zgodnie z przeznaczeniem.

Subwencje 
Pieniądze stano-
wiące bezzwrotną 
formę zasilania fi-
nansowego z budże-
tu państwa mające 
charakter ogólny. Są 
formą wyrównania 
niewystarczających 
dochodów własnych 
gminy. Subwencje 
ogólne mogą być 
swobodnie wyko-
rzystane.
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Na co wydamy pieniądze?
Wydatki budżetu gminy związane są z  

realizacją zadań określonych w ustawach i 
związane są z yzadaniami własnymi gminy, 
yzadaniami z zakresu administracji rządo-
wej i innymi zadaniami zleconymi gminom 
właściwymi ustawami, yzadaniami przy-
jętymi przez gminy do realizacji w drodze 
umowy lub porozumienia oraz z yzadania-
mi realizowanymi wspólnie z innymi gmina-
mi. Dzielą się na wydatki bieżące i wydatki 
majątkowe.

Wydatki bieżące to: ydotacje, ywyna-
grodzenia i uposażenia oraz składki od nich 
naliczane, yinne świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, yzakupy towarów i usług oraz 
yinne wydatki związane z realizacją statu-
towych zadań gminy.

Wydatki majątkowe to: ywydatki in-
westycyjne gminy oraz ywydatki na zaku-
py inwestycyjne.

Za prawidłową gospodarkę finansową 
odpowiada wójt, wyłącznie jemu przysłu-
guje też prawo do: yzaciągania zobowiązań 
w ramach upoważnień rady gminy, ydoko-
nywania wydatków budżetowych, yzgła-
szania propozycji zmian w budżecie gminy, 
ydysponowania rezerwami budżetu gminy 
oraz yblokowania środków budżetowych w 
przypadkach określonych ustawą.

Planowane wpływy z podatków i opłat 
lokalnych wyniosą 9 615 946 zł. Znaczącą 
kwotę w budżecie gminy stanowią też wpły-
wy z podatku dochodowego od osób fizycz-

nych i prawnych mieszkających bądź mają-
cych siedzibę na terenie gminy (PIT, CIT) .W 
tym roku wyniesie on 9 831 185 zł (w ubie-
głym roku wyniosły one 8 000 000 zł). 
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Ponad 3/4 wszystkich wydatków zapla-
nowanych w budżecie gminy na 2012 rok 
stanowią wydatki bieżące. Ponad połowa 
z nich to wydatki na oświatę i wychowa-
nie, w tym m.in. na yszkoły podstawowe 

7 050 921 zł, yna oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 629 142 zł, yna 
przedszkola 1 489 800 zł, yna gimnazja  
4 816 427 zł, yna dowożenie uczniów do 
szkół 502 141 zł. 
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Szanowni Państwo
Pieniądze są ważnym narzędziem funk-

cjonowania zarówno Państwa gospodarstw 
domowych, jak i całej naszej gminy. Chcemy, 
abyście Państwo mieli jak najpełniejszą wie-
dzę na temat budżetu Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny i temu ma służyć informator budże-
towy, który przekazujemy w Państwa ręce. To 
pierwsza publikacja tego typu w naszej gmi-
nie, ale dołożymy starań, aby stała się dobrą 
praktyką – planujemy co roku dostarczać w 
formie informatora, informacje na temat zre-
alizowanego i planowanego budżetu.

Tegoroczny budżet, podobnie jak i ubie-
głoroczny, nie jest budżetem, który by nas 
zadowalał. Można go podsumować jednym 
zdaniem: za mało dochodów, za dużo wy-
datków bieżących. W tych wydatkach coraz 
większą kwotę stanowią wydatki na oświa-
tę. W stosunku do roku ubiegłego subwen-
cja oświatowa wzrosła o niespełna 200 tys. 
zł, zaś wydatki ponad subwencję z budżetu 
gminy prawie o 1 milion złotych. Wynika to 
głównie z konieczności zabezpieczenia środ-
ków w budżecie na coroczną 7-procentową 
podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Sporą 
kwotę, bo około 600 tys. zł, przeznaczamy 
też rocznie na pokrycie kosztów związanych z 
uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do placó-
wek przedszkolnych w Białymstoku. Podobną 
kwotę w budżecie stanowią koszty funkcjono-
wania komunikacji miejskiej na terenie gmi-
ny. W stosunku do roku 2010 wzrosły one 
w roku 2011 o blisko 200 tys. zł, a wszystko 
wskazuje na to, że w roku 2012 będą jeszcze 
wyższe. To są wydatki bieżące, które w znacz-
nym stopniu obciążają budżet, a na których 

ograniczenie mamy niewielki wpływ, gdyż do 
realizowania tych zadań obligują nas odpo-
wiednie ustawy. Jednak udało nam się, mimo 
wciąż rosnących cen, choć w niewielkim stop-
niu obniżyć koszty utrzymania urzędu gminy. 
W roku 2010 wydaliśmy na ten cel o ponad 
11 tys. zł więcej niż w roku 2011.

Działalność inwestycyjna gminy dotyczy 
realizacji zadań z zakresu gospodarki ście-
kowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, 
rozbudowy bazy oświatowej i kulturalnej, in-
frastruktury drogowej i jej oświetlenia oraz in-
nych działań służących polepszeniu warunków 
życia mieszkańców gminy. W 2012 roku na in-
westycje przewidziano ponad 21% wszystkich 
planowanych wydatków. Jednak nie wszystkie 
potrzebne w gminie inwestycje będziemy mo-
gli zrealizować. Podobnie, jak rok temu, zde-
cydowana większość inwestycji to te, na które 
już posiadamy dokumentacje. Na koniec 2010 
roku mieliśmy 46 gotowych dokumentacji pro-
jektowych i 10 dokumentacji w trakcie przy-
gotowania. Kosztowały one 2 mln zł. Aby te 
wszystkie inwestycje zrealizować zanim doku-
mentacje stracą ważność, musielibyśmy prze-
znaczać na nie w latach 2010-2013 po około 
27 mln zł rocznie. Tyle, niestety, w budżecie 
nie mamy. Staramy się więc tak projektować 
wydatki, aby jak najefektywniej wykorzystać 
to czym dysponujemy. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że po 
lekturze informatora Państwa wiedza na temat 
budżetu gminy będzie pełniejsza, że wyjaśni 
on choć w podstawowym stopniu, jak pod 
względem finansowym funkcjonuje gmina. 

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

W 2011 roku wysokość wpływów do budżetu gminy z tytułu udziałów  
w podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wyniosła ponad 8,5 mln zł. 

Najprawdopodobniej kwota ta, według szacunkowych danych, mogłaby być 
wyższa nawet o kilkaset tysięcy złotych. Apelujemy o wpisywanie w deklara-
cji podatkowej faktycznego miejsca zamieszkania. Ten niewielki wysiłek może 

zwiększyć budżet naszej gminy. A większy budżet, to większe możliwości.


