
Informacja o przyj ętych wskaźnikach budŜetowych  

wynikaj ących z wytycznych Ministra Finansów 

 

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 rok  -  4.974.338,00 zł 

I. Część wyrównawcza                                               -   1.997.849,00 zł 

z tego: 

-  kwota podstawowa                                        -   1.449.547,00 zł 

-  kwota uzupełniająca                                      -      548.302,00 zł 

II.  Część oświatowa                                                    -   2.976.489,00 zł 

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej: 

1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 
31.12.2009r.  -  3.969 

2) Dochody podatkowe gminy za 2009r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + 
obniŜki stawek podatkowych, zwolnienia)  -  2.495.861,66 zł 

3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy - 628,84zł  

4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju  -  
1.180,20 zł. 

Wielkość udziału gmin w 2011r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
wynosi 37,12 %. 

Planowane dochody z tytułu udziału gmin  -  981.305,00 zł. 

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a 
jedynie informacyjno – szacunkowy, poniewaŜ dochody podatkowe w budŜecie państwa są 
planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów moŜe ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

Przy opracowywaniu projektu ustawy budŜetowej na rok 2011 przyjęto: 

1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych                
w wysokości 102,3 % 

2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej               
w wysokości 100,0 % 

3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy  -  nie ulegnie zmianie i wynosić 
będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. 



 

 

ZałoŜenia do planu finansowego instytucji kultury 

 

 

1) Wynagrodzenia  -  52.182,00 zł 

2) Ubezpieczenia i inne świadczenia  -  11.580,00 zł 

3) ZuŜycie materiałów i energii  -  5.907,00 zł 

4) Usługi obce  -  2.172,00 zł 

5) Pozostałe koszty rodzajowe  -  8.159,00 zł 

 

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:  

-  stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych  1,5 

-  średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń  -  100,0 % 

-  składka  ZUS  -  16,06 % 

-  składka Fundusz Pracy  -  2,45 % 

 

                                                                                                                                                                     

 

 


