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Tytuł prezentacji 
multimedialnejProjekt budżetu 

miasta Puławy na 2016 rok
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejProjekt uchwały budżetowej 

został opracowany w oparciu o uregulowania:

 Ustawy o finansach publicznych

 Ustawy o dochodach jst

 Ustawy o samorządzie gminnym
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Uchwała nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy 

z dnia 30 września 2010 r. –

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

• Określiła wymaganą szczegółowość
– co określa projekt uchwały

– jakie załączniki

• Wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne
– omówienie grup dochodowych oraz wydatków bieżących i majątkowych

– omówienie przychodów i rozchodów

– zestawienia tabelaryczne, w tym: plany finansowe instytucji kultury
i wydzielonych rachunków dochodów

• Terminy obowiązujące w toku prac
– Komisje w terminie 21 dni od otrzymania projektu uchwały wydają opinie

– Komisja Budżetu i Finansów ma 7 dni na wydanie ostatecznej opinii

• Procedura uchwalania uchwały budżetowej
– możliwości wprowadzania zmian

– brak możliwości podjęcia uchwały baz zachowania relacji o której mowa 
w art. 242 i 243 ufp

– porządek sesji
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Wymóg zrównoważenia budżetu

w zakresie działalności bieżącej - art.242

 Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym:

planowane

wydatki 

bieżące

są większe niż

planowane 

dochody 

bieżące

nadwyżka

budżetowa

wolne środki
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Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limitujący spłatę 

zobowiązań JST – art. 243

R – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów 

wartościowych

O – odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto od papierów 

wartościowych D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db – dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
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Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa   

użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody i wydatki majątkowe:

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) zakup i objęcie akcji;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok 

został przekazany: 

- Radzie Miasta Puławy w dniu 16 listopada 2015 r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

w dniu 16 listopada 2015 r. – celem uzyskania opinii
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejŚrodki do dyspozycji na 2016 rok:

Budżet jest zrównoważony

Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota

Planowane dochody

Planowane przychody

187.924.738 zł

0 zł

Planowane wydatki

Planowane rozchody

182.440.350 zł

5.484.388 zł

Razem 187.924.738 zł Razem 187.924.738 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejBudżet 2016 rok

Nadwyżka budżetowa

Planowane dochody Planowane wydatki

187.924.738 zł 182.440.350 zł

5.484.388 zł
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Planowane dochody

budżetu miasta na 2016 rok
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejPlan dochodów ogółem na 2016 rok:

Dochody budżetu ogółem wynoszą -187.924.738 zł, w tym:

 związane z realizacją zadań własnych – 169.716.652 zł:

 związane z realizacją zadań zleconych – 16.086.526 zł,

 realizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.121.560 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejStruktura planu dochodów ogółem –

187.924.738 zł

Dochody zwiazane z realizacją 
zadań własnych; 

169 716 652 zł; 90%

Dochody zwiazane z realizacją 
zadań zleconych; 
16 086 526 zł; 9%

Dochody zwiazane z realizacją zadań 
na podstawie porozumień z JST; 

2 121 560 zł; 1%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejDochody w podziale 

na bieżące i majątkowe – 187.924.738 zł

Dochody bieżące – 181.862.157 zł

Dochody majątkowe – 6.062.581 zł

Dochody bieżące - 81%

Dochody majątkowe 19%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejŹródła własnych dochodów bieżących –

164.154.071 zł

1. Wpływy z podatków – 59.930.200 zł

2. Wpływy z opłat – 12.479.834 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –

45.691.649 zł

4.  Pozostałe dochody – 5.527.950 zł

5.  Dotacje celowe, środki i wpływy – 5.233.400 zł

6.  Subwencja ogólna – 35.291.038 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura własnych dochodów bieżących 

– 164.154.071 zł

Wpływy z podatków 
37%

Wpływy z opłat 
8%

Udziały w podatkach stan.dochody 
budżetu państwa

28%

Subwencja ogólna
21%

Pozostałe dochody
3%

Dotacje celowe na bieżące 
zadania własne

3%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej1. Wpływy z podatków – 59.930.200 zł

1) Wpływy z podatków lokalnych:

a) podatek od nieruchomości – 56.650.000 zł

b) podatek rolny – 136.200 zł

c) podatek leśny – 20.500 zł

d) od środków transportowych – 780.000 zł

2) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 150.000 zł

3) Podatek od spadków i darowizn – 350.000 zł

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.843.500 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura dochodów podatkowych –

59.930.200 zł

Podatek od nieruchomości
94,53%

Podatek rolny, leśny
0,26%

Podatek od środków transportu
1,30%

Podatek od 
działalności 

gospodarczej 
0,25% Podatek od spadków i darowizn

0,58%

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych

3,08%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej2. Wpływy z opłat – 12.479.834 zł

1. Opłata skarbowa – 650.000 zł

2. Opłata targowa – 300.000 zł

3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.080.000 zł

4. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 475.734 zł

5. Pozostałe opłaty – 9.974.100 zł, w tym:

• za zajęcie pasa drogowego

• planistyczna

• koncesje i licencje

• związane z poborem dochodów

• pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw

• opłata „pokładne” – 180.000 zł

• opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.239.900 zł

• związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie 

ze środowiska – 3.300.000 zł

• „opłata śmieciowa” – 5.020.000 zł



19

Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura dochodów z opłat – 12.479.834 zł

Opłata "śmieciowa"
40%

Opłata "środowiskowa"
27%

Opłata "przedszkolna"
10%

Opłata "pokładne"
1%

Opłata skarbowa
5%

Opłata targowa
2%

Opłata za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu

9%

Opłata za trwały zarząd, 
użytkowanie i służeności

4%

Pozostałe opłaty
2%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej3. Udziały w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa – 45.691.649 zł

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41.191.649 zł, 

(udział gmin w tym podatku na 2016 rok wynosi 37,79 %)

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.500.000 zł, 

(udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%)
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejStruktura dochodów z tytułu udziału 

w podatkach budżetu państwa – 45.691.649 zł 

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych

90%

Podatek dochodowy od osób 
prawnych

10%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej4. Pozostałe dochody – 5.527.950 zł 

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 372.600 zł

2) Odsetki od nieterminowych wpłat – 82.500 zł

3) Wpływy z usług (opiekuńcze, specjalistyczne, żłobek, obiekty 

sportowe) – 1.890.000 zł

4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.550.350 zł

5) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 21.400 zł

6) Wpływy z różnych dochodów  – 611.100 zł, w tym m.in.:

• prowizje dla płatnika PDOF i ZUS

• zwrot z tytułu rozliczenia podatku Vat

• mandaty karne Straży Miejskiej
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejStruktura pozostałych dochodów –5.527.950zł

Odsetki od środków na 
rachunkach bank.

6,74%

Wpływy z różnych 
dochodów

11,05%

Odsetki od 
nieterminowych wpłat

1,49%

Wpływy z usług
34,19%

Dochody z najmu i 
dzierżawyy składników 

majątkowych
46,14%

Dochody jst związane z realizacją 
zadań z zakresu adm. rządowej 

oraz innych zadań zleconych
0,39%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

5. Subwencja ogólna – 35.291.038 zł

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 35.197.708 zł
Podstawą do naliczenia były dane o:

 stanie zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego wg stanu na 30.09.2015 r. wykazanych w systemie 

informacji oświatowej, 

 liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanej w systemie 

informacji oświatowej wg. stanu na 30.09.2015 r.; 

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 93.330 zł
Otrzymują gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, 

wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki 

mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku 

poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Dotacje celowe, środki i wpływy –

22.941.486 zł

1) Na zadania własne – 5.233.400 zł, w tym:

 z zakresu pomocy społecznej - 3.233.400 zł

 z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.000.000 zł

2) Na realizację zadań zleconych – 16.086.526 zł, w tym w zakresie:

Pomocy społecznej – 15.585.400 zł

Administracji publicznej – 486.126 zł

Prowadzenia rejestru wyborców – 9.500 zł

Obrona narodowa – 4.500 zł

Ochrony zdrowia – 1.000 zł

3) Na realizację zadań na podstawie porozumień z innymi JST – 1.621.560 zł, 

w tym:

Gmina Puławy– współfinansowanie kosztów oświetlenia mostu – 11.900 zł

Gmina Puławy – współfinansowanie utrzymania i obsługi PSZOK – 39.660 zł

Gminy Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Puławy, Kurów, Dęblin, 

Ryki, Gniewoszów - współfinansowanie kosztów komunikacji z gminami 

ościennymi – 1.571.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura planu dotacji celowych, środków 

i wpływów  – 22.941.486 zł

Dotacje celowe na zadania własne
23%

Dotacje celowe na zadania zlecone
70%

Dotacje celowe realizowane na podstawie 
porozumień

7%



27

Tytuł prezentacji 
multimedialnejDochody majątkowe – 6.062.581 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – 3.481.381 zł 

2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo 

własności – 41.200 zł

3. Dotacje i inne środki– 2.540.000 zł, w tym:

 środki z budżetu państwa – 2.040.000 zł

 środki z porozumień z innymi jst – 500.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejDOTACJE I INNE ŚRODKI – 2.540.000 zł, w tym na:

1) Transport i łączność – 2.040.000 zł

„Przebudowa drogi w ul. Norwida na odc. od skrzyżowania z Al. Partyzantów do 

skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z drogą dojazdową od ul. Norwida do ZSO Nr 1 

i terenów zielonych”  

– 1.540.000 zł z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,

- 500.000 zł – pomoc finansowa z Powiatu Puławskiego

2) Oświatę i wychowanie – 500.000 zł
„Modernizacja SP Nr 11 i Miejskiego Przedszkole Nr 3 z przyszkolnymi obiektami 

sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie 

strefy rekreacji i wypoczynku”

– 500.000 zł z budżetu państwa  - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura planu dochodów majątkowych –

6.062.581 zł

Dochody ze sprzedaży 
majątku gminy

57%

Dotacje i inne środki
42%

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własnosci

1%
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Planowane wydatki

budżetu miasta na 2016 rok



31

Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki ogółem – 182.440.350 zł, w tym:

 związane z realizacją zadań własnych – 164.232.264 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków UE – 133.545 zł:

- zadania bieżące – 133.545 zł

- na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 3.300.000 zł:

- zadania bieżące – 2.800.000 zł

- zadania majątkowe – 500.000 zł

- na obsługę systemu gospodarowania odpadami – 5.020.000 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 87.000 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 993.000 zł

 związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 16.086.526 zł

 zrealizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.121.560 zł, 

w tym: - zadania bieżące – 1.621.560 zł

- zadania majątkowe – 500.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura planu wydatków ogółem –

182.440.350 zł

Wydatki bieżące własne
82%

Wydatki bieżące zlecone i 
porozumienia z jst

10%

Wydatki majątkowe
8%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Główne kierunki wydatków ogółem –

182.440.350 zł
Różne rozliczenia

1,26%

Pozostałe wydatki
0,05%

Transport i łączność
9,70%

Gospodarka mieszkaniowa
3,13%

Działalność usługowa
1,69%

Administracja publiczna
9,12%

Bezpieczeństwo publiczne, 
ochrona p/poż i obrona 

narodowa
1,47%

Obsługa długu 
publicznego

1,26%Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka 
wychowawcza oraz pozostałe zadania polityki 

społecznej
37,88%

Pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia
18,55%

Gospod. komunalna i 
ochrona środowiska

7,26%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

4,04%

Kultura fizyczna, sport i  turystyka
4,58%
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Planowane wydatki bieżące 

budżetu miasta na 2016 rok
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki bieżące w działach – 167.024.350 zł

010

600

630

700

710

750
751

752

754

757

758

801

851
852

853

854

900

921

926
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące związane z realizacją 

zadań własnych w grupach paragrafów 

– 149.316.264 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 79.306.639 zł 

2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 45.250.850 zł

3) Dotacje na zadania bieżące – 15.742.691 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.582.539 zł

5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 133.545 zł

6) Obsługa długu – 2.300.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących związanych

z realizacją zadań własnych – 149.316.264 zł

Dotacje na zadania 
bieżące

11%

Obsługa długu
2%

Wynagrodzenia i składki
53%

Wydatki na realizację 
zadań statutowych

30%

Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych

4%

Programy finansowane z 
udziałem srodków UE

0,09%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki bieżące związane z realizacją 

zadań zleconych oraz na podst. porozumień 

z innymi JST w grupach paragrafów –

17.708.086 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 1.806.458 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.888.408 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.013.220 zł

w tym:

- Zadania realizowane na podst. porozumień z JST – 1.621.560 zł

- Zadania zlecone ustawami – 16.086.526 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących związanych

z realizacją zadań zleconych oraz 
na podst. porozumień  z innymi JST – 17.708.086 zł

Wynagrodzenia i 
składki

10%

Wydatki na realizację zadań 
statutowych

11%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

79%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Plan wydatków bieżących                           

na oświatę i wychowanie – 67.320.706 zł
1) Szkoły podstawowe – 24.337.539 zł

2) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i żłobek – 15.138.351 zł 

3) Gimnazja – 11.943.549 zł

4) Dowożenie uczniów do szkół – 51.769 zł

5) Licea ogólnokształcące – 6.097.943 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.940.744 zł

7) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy –

5.411.281 zł

8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 203.488 zł

9) Świetlice szkolne – 1.597.117 zł

10) Pozostała działalność – 598.925 zł

- pomoc materialna dla uczniów

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli

- nagrody dla uczniów „Nasi Najlepsi”

- program profilaktyczno-rozwojowy „Alternatywa”

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendia naukowe „Sybilla Naukowa”
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura wydatków bieżących                                      

na oświatę i wychowanie – 67.320.706 zł

Zadania wspomagające
8,04%

Szkoły podstawowe
36,15%

Przedszkola, inne formy 
wychowania przedszkolnego i 

żłobek
22,49%

Dowożenie uczniów 
do szkół 
0,08%

Gimnazja
17,74%

Licea ogólnokształcące
9,06%

Świetlice szkolne
2,37%

Stołówki szkolne i przedszkolne
2,88% Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
0,30%

Pozostała działalność
0,89%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie 

w grupach paragrafów – 67.320.706 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 52.717.138 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.579.323 zł

3) Dotacje na zadania bieżące – 5.519.933zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.767 zł

5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 133.545 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura wydatków bieżących                                      

na oświatę i wychowanie 

w grupach paragrafów – 67.320.706 zł

Wydatki na programy 
współfinansowane z UE

0,20%

Dotacje na zadania 
bieżące
8,20%

Wynagrodzenia i składki
78,31%

Wydatki na realizację 
zadań statutowych

12,74%

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

0,55%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

• Gmina prowadzi :

– 7 publicznych szkół podstawowych

• 137 oddziałów ze średnią liczbą uczniów – 22, tj. około 3.022 uczniów

– 4 gimnazja publiczne

• 54 oddziały ze średnią liczbą uczniów – 23, tj. około 1.232 uczniów

– 2 licea ogólnokształcące

• 29 oddziałów ze średnią liczba uczniów – 29, tj. około 847 uczniów

– 12 przedszkoli miejskich, w tym 1 integracyjne

• 54 oddziały, tj. około 1.329 dzieci

– żłobek miejski z oddziałami żłobkowymi

• 6 oddziałów, 130 dzieci 
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

• Gmina dotuje:

– 3 szkoły podstawowe niepubliczne

• 7 oddziałów, 30 uczniów

– 5 gimnazjów niepublicznych 

• 23 oddziały, około 426 uczniów

– 2 niepubliczne przedszkola

• „Kraina Wiedzy” – 40 dzieci

• „EDU Terapeutica” – 17 dzieci

– 1 niepubliczny żłobek

• „Kraina Wiedzy” – 38 dzieci

– 2 punkty przedszkolne

• „Domowe Przedszkole” – 39 dzieci

• „Mali Odkrywcy” – 11 dzieci
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą

• Dodatki motywacyjne:
– 10 % dla dyrektorów i wicedyrektorów

– 8 % dla nauczycieli szkół i przedszkoli

• Dodatki funkcyjne:

– 180 zł za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach

– 150 zł dla opiekunów stażu

• Liczba zatrudnionych: 702 nauczycieli i 346 pracowników

– w szkołach podstawowych – 333 nauczycieli i 155 pracowników niepedagogicznych

– w gimnazjach i liceach – 226 nauczycieli i 56 pracowników niepedagogicznych

– w przedszkolach – 143 nauczycieli i 135 pracowników niepedagogicznych

• Wzrost wynagrodzeń:

– 120 zł dla pracowników niepedagogicznych

– 20 % fundusz premiowy dla pracowników niepedagogicznych
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Subwencja oświatowa a wydatki na 1 ucznia w zł
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Subwencja na 1 ucznia Roczny koszt utrzymania 1 ucznia
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Dopłata do subwencji na 1 ucznia w zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki bieżące na pomoc społeczną 

realizowane w ramach zadań własnych 

i zleconych gminie ustawami – 32.740.625 zł

Placówki opiekuńczo-
wychowawcze

0,61%

Domy pomocy 
społecznej

3,34%

Ośrodki wsparcia
11,83%

Rodziny zastępcze
0,59%

Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

0,65%

Wspieranie rodziny
1,75%

Świadczenia rodzinne
44,52%

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne

0,49%

Zasiłki i pomoc w naturze
7,40%

Zasiłki stałe
2,38%

Dodatki mieszkaniowe
4,64%

Ośrodki pomocy 
społecznej

11,30%

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne 
usł.opiekuńcze

7,05%

Pozostała działalność
3,46%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące na pomoc społeczną 

w grupach paragrafów –32.740.625 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 7.564.634 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.831.741 zł 

3) Dotacje na zadania bieżące – 2.811.258 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.532.992 zł

w tym:

Zadania własne – 17.155.225 zł (w tym dotacja 3.233.400 zł)

Zadania zlecone ustawami – 15.585.400 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących na pomoc 

społeczną w grupach paragrafów– 32.740.625 zł

Dotacje na zadania 
bieżące

8%

Wynagrodzenia i 
składki

23%

Wydatki na 
realizację zadań 

statutowych
9%

Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych

60%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Główne formy pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne

2 309 371

3 362 020

1 520 000

14 575 946
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki na pomoc społeczną 

a dotacje z budżetu państwa
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej 

i sportu oraz turystyki – 15.288.085 zł

• Otwarte konkursy ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie:

– na organizację różnych form upowszechniania kultury (imprezy, wystawy, festiwale, 
koncerty)

– w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (szkolenia sportowe zawodników, 
organizacja zawodów sportowych, rajdów, biegów, wspieranie sportu osób 
niepełnosprawnych)

• Dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury – 5.920.000 zł
– Dom Chemika – 3.205.000 zł

– Biblioteka Miejska -2.360.000 zł

– Muzeum Czartoryskich – 550.000 zł 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji –7.259.285 zł

• Wypłata stypendiów sportowych oraz nagród

• Zabezpieczenie kosztów organizacji imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura wydatków bieżących 

na turystykę, kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego oraz kulturę fizyczną i sport –

15.288.085 zł

Turystyka
0,46%

Pozostałe zadania 
z zakresu kultury i 
ochrony zabytków

4,63%
Dotacja dla POK "Dom 

Chemika"
21%

Dotacja dla Biblioteki 
Miejskiej

15%

Dotacja dla Muzeum 
Nadwiślańskiego

4%

Działalność MOSiR
48%

Pozostała działalność 
z zakresu kultury 
fizycznej i sportu

7,85%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego oraz kulturę fizyczną i sport oraz 

turystykę w grupach paragrafów – 15.288.085 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 3.944.085 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.026.400 zł 

3) Dotacje na zadania bieżące – 6.975.000 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 342.600 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących na kulturę 

i ochronę dziedzictwa narodowego 

oraz kulturę fizyczną i sport w grupach paragrafów 

– 15.288.085 zł

Wynagrodzenia i składki
26%

Dotacje na zadania bieżace
46%

Wydatki na realizację 
zadań statutowych

26%

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

2%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki bieżące 

w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

transportu i łączności – 21.985.850 zł

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 526.900 zł

• Gospodarka odpadami – 5.251.350 zł

• Oczyszczanie miast i wsi – 1.277.100 zł 

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.274.500 zł

• Schroniska dla zwierząt – 302.000 zł

• Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.388.900 zł

• Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska – 157.500 zł

• Lokalny transport zbiorowy – 6.842.400 zł

• Drogi publiczne gminne – 690.700 zł

• Drogi wewnętrzne – 173.400 zł

• Pozostała działalność – 2.101.100 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura wydatków bieżących w zakresie 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

transportu i łączności – 21.985.850 zł

Gospodarka odpadami
24%

Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód

2%

Oczyszczanie miasta i wsi
6%

Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach

10%

Schroniska dla zwierząt
1%

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg

11%

Pozostała działalność
10%

Lokalny transport 
zbiorowy

31%

Drogi publiczne gminne i drogi 
wewnętrzne

5%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki bieżące na w zakresie gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska, transportu 

i łączności w grupach paragrafów – 21.985.850 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 1.073.450 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 20.868.600 zł

3) Dotacje na zadania bieżące – 41.000 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800 zł

w tym:

- zadania własne – 20.364.290 zł
- w tym ochrona środowiska 2.800.000 zł

- Zadania realizowane na podst. porozumień z innymi JST – 1.621.560 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej i działalności usługowej-

7.282.500 zł
• Administrowanie zasobami lokalowymi oraz terenami przez spółkę komunalną 

„Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. – 1.940.000 zł

• Dostawa mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością 

gminy oraz koszty zarządu przez 48 Wspólnot Mieszkaniowych, w których 

gmina jest udziałowcem w kwocie – 1.572.000 zł

• Remonty bieżące lokali mieszkalnych i użytkowych– 405.000 zł

• Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej oraz różne 

opracowania geodezyjne: operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie w kwocie –

181.000 zł

• Działalność usługowa – planowanie przestrzenne– 411.000 zł,

• Funkcjonowanie jednostki budżetowej – Zarządu Inwestycji Miejskich –

2.136.000 zł

• Utrzymanie cmentarzy komunalnych i wojennych – 258.500 zł

• Pozostała działalność – 379.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Struktura wydatków bieżących 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

i działalności usługowej – 7.282.500 zł

Zakłady gospodarki 
mieszkaniowej

27%

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

2%

Pozostała działalność
32%

Jednostki organizacji 
i nadzoru 

inwestorskiego
29%

Plany zagospodarowania 
przestrzennego

6%

Cmentarze
4%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki bieżące w zakresie administracji 

publicznej – 16.217.303 zł

• Wydatki na utrzymanie Rady Miasta – 353.200 zł

• Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta – 15.083.603 zł:

– Realizacja zadań zleconych z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, 

Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, 

Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców

• Promocja miasta i współpraca z zagranicą – 780.500 zł:

– Promocja wewnętrzna - rozwój koncepcji „Puławoaktywni”

– Promocja sportu, walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta

– Promocja gospodarcza – rozwój koncepcji „smart city”

– Organizacja obchodów 110-lecia nadania Puławom praw miejskich

– Opracowanie materiałów i publikacji wspierających promocję miasta

– Utrzymywanie współpracy z miastami partnerskimi 
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących w zakresie 

administracji publicznej – 16.217.303 zł

Rada Miasta
2%

Urząd Miasta
93%

Promocja miasta i 
współpraca z zagranicą

5%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące na administrację publiczną 

w grupach paragrafów – 16.217.303 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 11.743.204 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.150.099 zł, 

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 324.000 zł

w tym:

Zadania własne – 15.731.177 zł

Zadania zlecone ustawami – 486.126 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejStruktura wydatków bieżących 

na administrację publiczną w grupach paragrafów

- 16.217.303 zł

Wynagrodzenia i 
składki

72%

Wydatki na realizację zadań 
statutowych

26%

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

2%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki bieżące w zakresie ochrony 

zdrowia – 874.200 zł
• Realizacja programów:

– Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 87.000 zł

• Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

• Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień

– Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 581.000 zł

• Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

• Pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzależnionych

• Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Realizacja programów profilaktycznych

• Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki uzależnień

• Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych – 206.200 zł

– Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom

– Działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących 

na ochronę zdrowia – 874.200 zł

Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
66%

Miejski Program 
Przeciwdziałania 

Narkomanii
10%

Programy zdrowotne
24%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące na ochronę zdrowia 

w grupach paragrafów – 874.200 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 176.675 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 312.525 zł 

3) Dotacje na zadania bieżące – 385.000 zł

w tym:

Zadania własne – 873.200 zł

Zadania zlecone ustawami – 1.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej –

2.674.981 zł

• Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej

• Szkolenia obronne oraz specjalistyczne z zakresu 

powszechnej samoobrony

• Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczego

• Utrzymanie obiektu strażnicy

• Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej

• Konserwacja monitoringu

• Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa

publicznego i ochrony przeciwpożarowej w grupach 

paragrafów –2.674.981 zł

1) Wynagrodzenia i składki – 1.854.711 zł

2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 796.170 zł 

3) Dotacje na zadania bieżące – 7.000 zł

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.100 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura wydatków bieżących 
na bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpożarową - 2.674.981 zł

Dotacje na zadania bieżące
0,26%

Wynagrodzenia i 
składki

69%

Wydatki na realizację 
zadań statutowych

30%

Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych

1%
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Rezerwy 

W budżecie jst tworzy się:

1) Rezerwę ogólną – w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % 

wydatków budżetu, która nie może być przeznaczana na zwiększenie 

wynagrodzeń ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

2) Rezerwy celowe – w wysokości do 5 % wydatków budżetu, w tym:

 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji 

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst;

 na wydatki związane z realizacja programów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 gdy odrębne ustawy tak stanowią – na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego;



74

Rezerwy

W budżecie utworzono:

1) Rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł,

2) Rezerwy celowe – w wysokości 3.250.000 zł, w tym:

 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

– 450.000 zł,

 na zadania z zakresu oświaty – 800.000 zł

 na zadania inwestycyjne – 2.000.000 zł
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Planowane wydatki

majątkowe budżetu miasta 

na 2016 rok
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki majątkowe

Uchwała budżetowa na 2016 rok w zakresie wydatków 

majątkowych ogranicza się wyłącznie do roku budżetowego.

Wszystkie zadania, których realizacja wykracza poza rok 

budżetowy będą prezentowane w uchwale w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej – WPF.

Dane prezentowane w budżecie i WPF powinny być 

zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu – kwota 

nadwyżki/deficytu i związanych z nim kwot przychodów, 

rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki majątkowe

Do uchwał budżetowych podejmowanych na 2016 rok stosuje 

się  wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej, na 

zasadach określonych w art. 242 ufp, który brzmi:

Oznacza to, że dochody majątkowe oraz przychody z tytułu 

zaciągniętego długu będą mogły być przeznaczone 

wyłącznie na wydatki majątkowe, czyli na rozwój.

Db + N + Wś ≥ Wb

Gdzie:

Db – planowane dochody bieżące

N – nadwyżka z lat ubiegłych

Wś – wolne środki finansowe

Wb – planowane wydatki bieżące
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWydatki majątkowe planuje się z uwzględnieniem:

 Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Programu Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy

 Możliwości uzyskania dofinansowania
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Budżet Obywatelski – 2.000.000 zł

W wydatkach na inwestycje zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł  jako 

rezerwę celową na zadania wyłonione w ramach konsultacji 

społecznych – BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podział środków:

 zadanie ogólnomiejskie – 600.000 zł

 zadania lokalne 4  po 350.000 zł

Mieszkańcy złożyli 57 projektów, w tym 27 zaopiniowano 

pozytywnie.

Ogłoszenie wyników tegorocznego głosowania nastąpi 7 grudnia.
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Wydatki majątkowe ogółem – 15.416.000 zł, 

w tym finansowane:

1) Dochodami własnymi gminy – 12.876.000 zł

2) Dotacjami z budżetu państwa – 2.040.000 zł

3) Pomocą finansową z Powiatu Puławskiego– 500.000 zł

W roku budżetowym planuje się inwestycje proekologiczne 

z udziałem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 500.000 zł.
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Struktura źródeł finansowania inwestycji –

15.416.000 zł

Dochody własne gminy
84%

Dotacje z budżetu państwa
13%

Pomoc finansowa 
z Powiatu 

Puławskiego
3%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Główne kierunki wydatków majątkowych

Transport i łączność
56,79%

Gospodarka mieszkaniowa,
7,98% Działalność usługowa

1,82%

Informatyka
2,72%

Rezerwa na Budżet 
Obywatelski
2 000 000

12,97%

Oświata i wychowanie 
11,65%

Ochrona zdrowia
1,30%

Pomoc społeczna
0,23%

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

1,30%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

3,24%
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Planowane wydatki majątkowe w działach

- 15.416.000 zł, w tym:

600 – 8.755.000 zł

700 – 1.230.000 zł

710 – 280.000 zł

720 – 420.000 zł

758 – 2.000.000 zł

801 – 1.796.000 zł

851 – 200.000 zł

852 - 35.000 zł

900 – 200.000 zł

921 – 500.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Przedsięwzięcia – 7.720.000 zł
(wykraczające poza rok budżetowy)

• Przebudowa drogi w ul. Norwida na odc. od skrzyżowania z Al. Partyzantów 

do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z drogą dojazdową od ul. Norwida do 

ZSO Nr 1, terenów zielonych – 4.500.000 zł

• Rozbudowa sieci dróg w gminie Miasto Puławy – budowa dróg gminnych 

w osiedlu Górna – Kolejowa – zakres III – 550.000 zł

• Rozbudowa dróg w w mieście Puławy – budowa dróg wraz z infrastrukturą 

w os. Niwa – Przebudowa ul. Saperów Kaniowskich – 500.000 zł

• Modernizacja kompleksu ulic: Naruszewicza, Trembeckiego, Koźmiana wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach oraz budowa ciągu pieszego 

pomiędzy ul. Naruszewicza i Norblina – 330.000 zł

• Przebudowa kompleksu ulic: Filtrowa i ppłk. Konrada – 80.000 zł

• Ścieżka rowerowa od ul. Prusa do ul. Długiej – 1.000.000 zł

• Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 z przyszkolnymi 

obiektami sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez 

utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku – 1.260.000 zł

• Modernizacja POK „Dom Chemika” – I etap – 500.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Inwestycje roczne – 7.696.000 zł

– Opracowanie dokumentacji technicznej - tablice świetlne przystankowe –

75.000 zł

– Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego– 500.000 zł

– Inwestycje w drogach gminnych– 2.070.000 zł

– Droga dojazdowa do MP Nr 7– 150.000 zł

– Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy – 1.000.000

– Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul.Piłsudskiego 43– 120.000 zł

– Wykonanie placu do ćwiczeń na os. Wólka Profecka – 15.000 zł

– Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście – 95.000 zł

– Rozbudowa cmentarza komunalnego– 280.000 zł

– Modernizacja systemów IT, zakup sprzętu i oprogramowania– 200.000 zł

– Elektroniczny System Obiegu Dokumentów dla UM– 220.000 zł

– Modernizacja MP Nr 13– 450.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej
Inwestycje roczne – c.d.

– Modernizacja placu zabaw w MP Nr 2– 86.000 zł

– Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w MP Nr 2– 200.000 zł 

– Zakup środka transportu dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 

Koło Puławskie– 35.000 zł

– Budowa klapy zwrotnej na wylocie kanału deszczowego– 100.000 zł

– Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych– 50.000 zł

– Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania – 50.000 zł

– Rezerwa na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego– 2.000.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejRozchody budżetu w 2016 r.

Rozchody – 5.484.388 zł

• spłaty kredytów i pożyczek:

– kredyt w PKO BP S.A. -1.380.000 zł

– kredyt w BOŚ – 800.000 zł

– pożyczki w NFOŚiGW – 804.388 zł

– wykup obligacji komunalnych z PKO BP S.A.– 2.500.000 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wydzielone rachunki dochodów

- plan dochodów – 4.337.500 zł

- plan wydatków – 4.337.500 zł

Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r., zgodnie 

z art. 223 przewiduje możliwość gromadzenia dochodów na 

wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki z wydzielonego rachunku będą dokonywane do wysokości 

kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, 

zgodnie z ogólną regułą, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na 

cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym, przy zakazie 

przeznaczania dochodów na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W gminie wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały 

przy 7 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 

2 publicznych gimnazjach oraz 12 przedszkolach.
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Dziękuję za uwagę !
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wynagrodzenia w działach – 81.113.097 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnej

Wynagrodzenia w działach – 81.113.097 zł
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Tytuł prezentacji 
multimedialnejWynagrodzenia w działach – 81.113.097 zł

Szkoły i przedszkola 50.154.215 zł - 61,83 %

Świetlice szkolne 1.530.059 zł - 1,89 %

Żłobek 1.032.864 zł - 1,27 %

Urząd Miasta i zlecone 11.753.704 zł - 14,49 %

MOPS, ŚDS,ZDDPS 7.564.634 zł - 9,33 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   3.896.285 zł           - 4,8 %

Zarząd Inwestycji Miejskich 2.028.700 zł - 2,5%

Zarząd Dróg Miejskich 1.041.100 zł - 1,28 %

Straż Miejska 1.854.711 zł - 2,29 %

Programy profilaktyczne 176.675 zł - 0,22 %

Pozostałe dziedziny 80.150 zł - 0,10 %


