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JUCHNOWIEC KOŚCIELNY2016

DOCHODY

48 559 026 zł
PRZYCHODY

4 087 252 zł

WYDATKI

50 513 641 zł
ROZCHODY

2 132 637 zł
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SŁOWNICZEK

BUDŻET GMINY – jeden z najważniejszych dla gminy  
i jej mieszkańców dokumentów, opracowany w oparciu 
o akty prawne i założenia Ministerstwa Finansów; jest 
uchwalany w formie uchwały Rady Gminy i stanowi 
roczny plan finansowy gminy, który obejmuje: dochody  
i wydatki oraz przychody i rozchody gminy, a także 
dochody i wydatki jednostek budżetowych (szkół, 
przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej) oraz dochody 
własne jednostek budżetowych (środki na wydatki w 
oświacie); uchwała budżetowa podejmowana jest co 
roku, a jej przygotowanie i wykonanie należy do zadań 
Wójta; kontrola wykonania budżetu jest kompetencją 
Rady Gminy; budżet nie jest dokumentem zamkniętym, 
zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku mogą 
ulegać zmianom, jednak każda zmiana w budżecie 
wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy lub zarzą-
dzenia Wójta Gminy 

DOCHODY BIEŻĄCE – dochody niebędące dochoda-
mi majątkowymi, czyli dochody z udziału w podatkach 
dochodowych PIT i CIT,  z podatków i opłat lokalnych, z 
subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na 
cele bieżące

DOCHODY MAJĄTKOWE – dotacje i środki przezna-
czone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku,  
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

DOCHODY WŁASNE – podatki, opłaty, udział w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa; dochody z ma-
jątku gminy, m.in. z wynajmu bądź dzierżawy nieruchomo-
ści, ze sprzedaży majątku gminy, odsetki od pieniędzy na 
rachunkach bankowych; inne, np. spadki, zapisy, darowizny 
na rzecz gminy itp.

DOTACJE – pieniądze, które gmina otrzymuje z budżetu 
państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, czyli np. na 
pomoc społeczną – mają one charakter celowy, gmina nie 
może swobodnie decydować na co chce je przeznaczyć 

SUBWENCJE – pieniądze stanowiące bezzwrotną formę 
zasilania finansowego z budżetu państwa mające charakter 
ogólny, w tym część oświatowa subwencji ogólnej na 
zadania z oświaty; wyrównują niewystarczające dochody 
własne gminy; subwencje ogólne mogą być swobodnie 
wykorzystane

PRZYCHODY – operacje związane z finansowaniem 
bieżących niedoborów budżetu

ROZCHODY – wydatki mające na celu spłatę wcześniej-
szych zobowiązań (kredytów i pożyczek, wykup papie-
rów wartościowych, ew. inne operacje finansowe)

ŚRODKI ZAGRANICZNE – pochodzące z budżetu 
UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegające 
zwrotowi

Kolejny raz oddajemy do 
Państwa rąk informator 
budżetowy Gminy Juchno-
wiec Kościelny. W moim 
przekonaniu to dobry spo-
sób, aby przybliżyć dość 
skomplikowane zagadnie- 
nia związane z finansami  

samorządu i pokazać, że budżet gminy  
jest naszą wspólną i całkowicie jawną spra- 
wą. Z punktu widzenia mieszkańców uchwa-
ła budżetowa to najważniejszy akt prawny 
gminy, ponieważ precyzuje zadania mające 
bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. 
Dlatego zależy mi, aby budżet był czytelny 
dla wszystkich. Informator ma za zadanie w 

uproszczonej formie przedstawić zawiłe nie-
kiedy zagadnienia związane z gospodarką fi-
nansową gminy. Nie znajdziecie tu Państwo 
dochodów i wydatków w ujęciu klasyfika-
cji budżetowej – staramy się przybliżyć je w 
sposób jak najbardziej przyjazny i zrozumia-
ły nawet dla osób stroniących od ekonomii. 
W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku, 
dochody i wydatki mogą przedstawiać nieco 
inne wartości. Wszystkie zmiany umieszczo-
ne będą na stronie internetowej http://bip.ug. 
juchn-kosc.wrotapodlasia.pl. Tam też znaj-
dziecie Państwo pełną uchwałę budżetową. 
Życzę ciekawej i pożytecznej lektury
 Krzysztof Marcinowicz
 wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
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Znaczącą kwotę dochodów gminy 
stanowią pieniądze z odpisu z podatku 
dochodowego płaconego przez mieszkań-
ców gminy (PIT) i firmy mające siedzibę 

na terenie gminy (CIT) oraz z podatków i 
opłat lokalnych. Wpływy z PIT planowa-
ne są w tym roku na 12 860 899 zł, z CIT 
– na 684 000 zł.  

WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.   
plan według stanu na 15 lutego 2016 r.

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.  
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA 1 MIESZKAŃCA 
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych
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Pieniądze z budżetu Gminy Juchno-
wiec Kościelny wydawane są m.in. na 
szkoły,  przedszkola, na dopłaty do II stre-
fy  linii 7,  10, 104, 110, 200, 201, 202, na 
utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, 
ochronę przeciwpożarową, pomoc społecz-
ną, ochronę zdrowia, oświetlenie ulic, kul-

turę, sport, a także na obsługę mieszkańców. 
Są to wydatki służące realizacji zadań gminy 
określonych w ustawach. W planie na 2016 
rok stanowią one 77%  wydatków ogółem i 
są o 1% wyższe od tych samych wydatków 
zrealizowanych w 2015 r. i o 2% niższe od 
wydatków z 2014 r..

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2016 R.
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.  
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA OŚWIATĘ 
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych
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WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.  
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

* wykonanie za pół roku, od wejścia w życie tzw. ustawy „śmieciowej”

Za prawidłową gospodarkę finanso-
wą gminy odpowiada Wójt. Wyłącznie on 
ma prawo zaciągać zobowiązania w ramach 
upoważnień Rady Gminy, dokonywać wy-

datków, zgłaszać propozycje zmian w budże-
cie, dysponować rezerwami. Po zakończeniu 
roku budżetowego Rada Gminy ocenia pra-
cę Wójta udzielając lub nie absolutorium.

UDZIAŁ INWESTYCJI W 2016 R. W WYDATKACH OGÓŁEM 
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA 1 MIESZKAŃCA 
plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych
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ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2016 R. stan na 15 lutego 2016 r..  

  nwestycje w budżecie gminy stanowią bardzo 
ważną część wszystkich wydatków. Pieniądze 
przeznaczone na budowę dróg, czy wodocią-
gów przynoszą bezpośrednią, zauważalną 
korzyść dla mieszkańców gminy, poprawiając 
komfort życia. Jednak zdecydowanie większą 
część wszystkich wydatków stanowią tzw. wy-
datki bieżące, których tak naprawdę nie wi-
dać. Są to np. wydatki na oświatę. To prawda, 
znaczną część kosztów funkcjonowania szkół 
na terenie gminy finansuje państwo poprzez 
corocznie przyznawaną subwencję, jednak jest 
to tylko około 2/3 faktycznych potrzeb – reszta 
to wydatki z budżetu gminy (w 2013 r. sub-
wencja stanowiła tylko 58% wszystkich wy-
datków na oświatę, w 2014 r. – 65%, w 2015 
r. – 66%). Kolejną co do wielkości kwotą w 
wydatkach bieżących są środki na pomoc spo-
łeczną. W planie budżetu na 2016 r. stano-
wią one ponad 16% wydatków bieżących (w 

2015 r. było to prawie 18%, a w 2014 r. ponad 
17%). W planie nie uwzględniono środków na 
obsługę rządowego programu 500+, co spowo-
duje znaczne zwiększenie wydatków na pomoc 
społeczną. Niebagatelną kwotę stanowią też 
wydatki na transport i łączność. W 2016 r. na 
ten cel zaplanowano w budżecie ponad 2 mln 
800 tys. zł (w roku ubiegłym było to prawie 
2,5 mln zł, a rok wcześniej o ok. 1 mln mniej). 
Pieniądze te są przeznaczone głównie na do-
płaty do II strefy linii BKM, ale także na ro-
wer gminny, czyli dwie stacje BiKeR (w 2015 r. 
było to odpowiednio 1 753 490 zł i 92 219 zł). 
Jak się okazuje, to dobrze wydane pieniądze, 
które wpłynęły na znaczną poprawę możliwo-
ści komunikacyjnych – zwłaszcza dojazdu do 
Białegostoku, a dzięki liniom 200, 201 i 202 
również do różnych miejsc na terenie gminy. 
 Krzysztof Marcinowicz
 wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

I
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Zadania inwestycyjne, które były ujęte 
w budżecie na 2015 r. planowane do reali-
zacji w latach 2015-2016: opracowanie dokumenta-
cji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księży-
nie; opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok 
autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1483B Juchnowiec 
Kościelny – Hryniewicze; projekt drogi gminnej do boiska w 
Juchnowcu Dolnym; aktualizacja projektu ul. Leszczynowej w 
Śródlesiu; opracowanie dokumentacji podłączenia ABW Su-
perbruk Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanali-

zacji sanitarnej w Hryniewiczach; opracowanie dokumentacji 
technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie 
wraz z pętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie; projekt ul. Leśnej w Księżynie; 
projekt drogi w Szerenosach; przebudowa ulic w Kleosinie (Ta-
rasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa); aktualizacja dokumenta-
cji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach; 
aktualizacja dokumentacji na kanalizacyję w Księżyno-Kolonii; 
aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej w Ignatkach. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2015 R.  

W tabeli nie ujęto pozycji planowanych do realizacji w latach 2015-2016 wyszczególnionych na str. 7.


