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Widok na kościół w Zatorze z dachu magistratu. Ze zbiorów TMZZ

jak co roku przedstawiam informator budżetowy zatytułowany 
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Opracowanie to 
ma umożliwić mieszkańcom uzyskanie informacji o tym jak 
zaprojektowano budżet na rok bieżący, jak wydatkowano środ-
ki budżetu w latach poprzednich, a także ma pozwolić zrozu-
mieć mechanizm tworzenia budżetu.
   Budżet, to plan finansowy, który umożliwia racjonalne go-
spodarowanie środkami publicznymi w danym roku. Jestem 
przekonany, że niniejsze opracowanie w sposób przystępny, 
czytelny i prosty dostarczy Państwu informacji na temat skąd 

gmina ma pieniądze i na jakie zadania je wydaje. Uzyskane 
informacje pozwolą Państwu spojrzeć na budżet samorządu jak 
na swój budżet domowy.
   Przedstawione dane to budżet wg stanu na dzień 1 stycznia 
2020 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Nr XVII/114/19 
Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2019 r. 
   Zachęcam również do korzystania ze szczegółowych infor-
macji znajdujących się na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Zatorze - www.zator.pl

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zator,

DOCHODY GMINY, CZYLI SKĄD MAMY PIENIĄDZE?
   Dochody, to przede wszystkim podatki i opła-
ty lokalne, sprzedaż majątku gminnego, subwen-
cje i dotacje oraz wsz ystko to co otrzymujemy i 
czego nie musimy oddawać do budżetu państwa.
   Przychody, to dodatkowe pieniądze, które 
wpływają na konto bankowe budżetu gminy, a 
pochodzą z takich tytułów jak: pożyczka, kredyt, 
emisja obligacji komunalnych. Na 2020 rok 
zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 
zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodzisku 

i emisję obligacji komunalnych w wysokości 
5.000.000,00 zł na realizację wydatków majątko-
wych ujętych w budżecie gminy. W przyszłości 
musimy je spłacić.
   Do przychodów zaliczamy także tzw. „wol-
ne środki”, które zaplanowano w kwocie 
2.726.283,00 zł oraz od 2020 roku tzw. „niewy-
korzystane środki pieniężne na rachunku bieżą-
cym budżetu, które wynikają z rozliczenia do-
chodów i wydatków nimi finansowanych – tutaj 

kwota ujęta w budżecie wynosi 1.938.830,00 zł 
i dotyczy finansowania konkretnego zadania, 
a mianowicie zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 510382K w km od 0+000 do 0+746 
w miejscowości Zator” W tym przypadku 
mówimy o szczególnych zasadach wykonywa-
nia budżetu. Jest to przychód dedykowany na 
wykonanie konkretnego zadania. Jeśli zadania 
nie wykonamy środki należy zwrócić.

INFORMATOR BUDŻETOWY 
GMINY ZATOR 

na 2020 rok

WYDATKI GMINY, CZYLI JAK PIENIĄDZE WYDAJEMY?
Wydatki to pieniądze wydawane przez gminę na 
realizację ustawowych zadań. Przy planowaniu 
budżetu nie da się precyzyjnie ustalić wszystkich 
dochodów, którymi finansujemy wydatki, dla-
tego w trakcie roku budżetowego wprowadzane 
są zmiany.
Rozchody to spłata pożyczek, kredytów, wykup 
obligacji komunalnych, które gmina zaciągnęła 

w latach poprzednich. Wysokość rozchodów 
na dany rok wynika z zawartych umów. W 
2020 roku mamy do spłacenia 2.000.000,00 zł 
tj. wykup obligacji komunalnych (z 2011 roku), 
58.912,00 zł tj. pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na 
zad. pn. „Budowa nowej studni oraz moder-
nizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w 
Graboszycach (ostatnia spłata) i 48.000,00 zł rata 

pożyczki na zakup samochodu bojowego dla 
jednostki OSP w Zatorze.
Deficyt/ nadwyżka
Deficyt budżetowy powstaje wtedy, gdy wydatki 
budżetu są wyższe niż dochody budżetu. Jeżeli 
zaś dochody są wyższe od wydatków, w budżecie 
powstaje nadwyżka budżetowa.
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W każdym budżecie obowiązuje zasada równowagi budżetowej tzn.:
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Prace nad projektem budżetu należy rozpocząć w pierwszej kolejności od realnego określenia 
dochodów Gminy.  

Źródła dochodów określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Wyróżniamy trzy główne źródła dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje celowe z 
budżetu państwa. Do dochodów własnych gminy zaliczamy także udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych tzw. „PIT”, które otrzymujemy z budżetu państwa oraz 
udziały w podatku dochodowych od osób prawnych (firm), które przekazują nam urzędy 
skarbowe tzw. „CIT”. Dochodami gminy mogą być również dotacje i środki z budżetu Unii 
Europejskiej, które musimy wykorzystać wyłącznie na cel wskazany w umowie o 
dofinansowanie. 

DOCHODY – WAŻNIEJSZE WPŁYWY: 

Jak zmieniały się główne grupy dochodów w latach 2018 do 2019 oraz plan na 2020 rok 

Wzrost dochodów własnych w 2018 roku, to przede wszystkim sprzedaż majątku gminy 
(głównie gruntów). W 2019 roku sprzedaż majątku gminy maleje, ale rosną dochody z 
podatków lokalnych (głównie od firm), wzrosły wpływy z tytułu renty planistycznej oraz 
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W 2020 roku prognozuje się
odzyskanie podatku VAT od budowy kanalizacji sanitarnej w Grodzisku. 

D O C H O D Y  +  
P R Z Y C H O D Y  =  

W Y D A T K I  +  
R O Z C H O D Y

53 951 818,00 10 665 113,00

62 510 019,00 2 106 912,00

DOCHODY PRZYCHODY

WYDATKI ROZCHODY

2018 2019 2020

26 467 704
24 014 483 24 488 780

Dochody własne w latach 2018 do 2019 oraz plan na 
2020 rok
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Prace nad projektem budżetu należy rozpocząć 
w pierwszej kolejności od realnego określenia 
dochodów Gminy.  Źródła dochodów określa 
ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Wyróżniamy trzy główne źródła 
dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje 
celowe z budżetu państwa. Do dochodów 
własnych gminy zaliczamy także udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. 
„PIT”, które otrzymujemy z budżetu państwa 
oraz udziały w podatku dochodowych od osób 
prawnych (firm), które przekazują nam urzędy 
skarbowe tzw. „CIT”. Dochodami gminy mogą 
być również dotacje i środki z budżetu Unii Eu-
ropejskiej, które musimy wykorzystać wyłącznie 
na cel wskazany w umowie o dofinansowanie.

DOCHODY – WAŻNIEJSZE WPŁYWY
Wzrost dochodów własnych w 2018 roku, to 
przede wszystkim sprzedaż majątku gminy 
(głównie gruntów). W 2019 roku sprzedaż 
majątku gminy maleje, ale rosną dochody 
z podatków lokalnych (głównie od firm), 
wzrosły wpływy z tytułu renty planistycznej 
oraz udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (PIT). W 2020 roku progno-
zuje się odzyskanie podatku VAT od budowy 
kanalizacji sanitarnej w Grodzisku.

Dotacje, to pieniądze przeznaczone na reali-
zację zadań zleconych przez administrację 
rządową Gminie oraz na dofinansowanie 
zadań własnych. Z dotacji celowych finan-
sowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, 
wypłaty świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, wypłaty zasiłków opiekuńczych, 
świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 
oraz zadania związane między innymi z ewi-
dencją ludności, wydawaniem dowodów oso-
bistych. Do budżetu gminy wpływają także 

dotacje z tytułu pomocy finansowej, o które 
staramy się z budżetu Województwa Mało-
polskiego i z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Oświęcimiu oraz dotacje z budżetu Unii 
Europejskiej na realizację zadań bieżących i 
inwestycyjnych.
Środkami określamy pieniądze, które pocho-
dzą z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych 
oraz pieniądze, które zgodnie ze szczegółową 
klasyfikacją dochodów nie są dotacjami.
Wzrost w 2019 roku, to pozyskane pieniądze 

z budżetu Województwa Małopolskiego, z 
budżetu Starostwa Powiatowego w Oświę-
cimiu oraz z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. To także dotacje celowe na przeprowa-
dzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów 
do Parlamentu Europejskiego oraz dotacje 
z budżetu Unii Europejskiej. W 2020 roku 
prognozuje się wpływ dotacji na budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Grodzisku oraz dotacje 
z budżetu Unii Europejskiej na realizację 
zadań rozpoczętych w roku poprzednim oraz 
na realizację nowego projektu oświatowego. 
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2018 2019 2020

11 157 154

17 844 636 17 410 840

Dotacje i środki w latach 2018 do 2019 oraz plan na 
2020 rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
97 000 244 000

664 000 722 000

1 480 000

2 413 000
2 680 000

3 058 000

Dochody z tytułu podatków od firm działających w SAG
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Dochody z tytułu podatków od firm działających w SAG

Powstanie Stref Aktywności Gospodarczej 
(SAG) w Zatorze zwiększyło wpływy do 
budżetu gminy z tytułu podatków od firm. 
Podatki te zaczynają wpływać do budżetu 
gminy, jeżeli został zakończony proces bu-
dowy i przedsiębiorca oddał swój obiekt do 
użytkowania.

Udziały w tzw. „PIT” i tzw. „CIT”, to środki na-
leżne gminie z budżetu państwa. Gmina może je 
przeznaczyć według własnych potrzeb, ale zgod-
nie z przepisami prawa. Wpływy z PIT zależne 
są od poziomu dochodów naszych mieszkań-
ców. Bogatsi mieszkańcy, to bogatszy budżet 
gminy. W roku 2020 – 38,16 % z pobranego 
przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu podatku 
dochodowego od mieszkańców gminy (osób 
fizycznych) powinno wrócić do budżetu Gminy 
Zator. Urzędy Skarbowe przekazują również do 
budżetu Gminy 6,71% z pobranego podatku 
dochodowego (CIT), który wpłacają firmy i 
zakłady posiadające siedzibę i prowadzące dzia-
łalność gospodarczą na terenie Gminy Zator
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Powstanie Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) w Zatorze zwiększyło wpływy do budżetu 
gminy z tytułu podatków od firm. Podatki te zaczynają wpływać do budżetu gminy, jeżeli został 
zakończony proces budowy i przedsiębiorca oddał swój obiekt do użytkowania. 

          

Udziały w tzw. „PIT” i tzw. „CIT”, to środki należne gminie z budżetu państwa. Gmina może 
je przeznaczyć według własnych potrzeb, ale zgodnie z przepisami prawa. Wpływy z PIT 
zależne są od poziomu dochodów naszych mieszkańców. Bogatsi mieszkańcy, to bogatszy 
budżet gminy. W roku 2020 – 38,16 % z pobranego przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu 
podatku dochodowego od mieszkańców gminy (osób fizycznych) powinno wrócić do budżetu 
Gminy Zator. Urzędy Skarbowe przekazują również do budżetu Gminy 6,71% z pobranego 
podatku dochodowego (CIT), który wpłacają firmy i zakłady posiadające siedzibę i prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Zator. 

Wysokość subwencji oświatowej ustalana jest przez rząd. Kwota, która wpłynie do budżetu 
gminy zależy przede wszystkim od liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy, 
powinna uwzględniać nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych. 
Subwencja pokrywa jednak tylko część wydatków gminy na oświatę. 

STRUKTURA OMÓWIONYCH WYŻEJ DOCHODÓW GMINY ZATOR NA 2020 
ROK 

7 987 272

9 193 863 9 047 242

2018 2019 2020

Udziały w PIT i CIT w latach 2018 do 2019 i plan na 2020

2018 2019 2020

9 790 205 10 361 421
12 052 198

Subwencje (oświatowa) w latach 2018 do 2019 oraz 
plan na 2020 rok
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Wysokość subwencji oświatowej ustalana jest 
przez rząd. Kwota, która wpłynie do budżetu 
gminy zależy przede wszystkim od liczby 
dzieci uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy, powinna uwzględniać nowe zadania 
oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświa-
towych. Subwencja pokrywa jednak tylko 
część wydatków gminy na oświatę.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY ZATOR 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tak dochody jak i wydatki, dzielą się na bieżące i majątkowe. Ustawa narzuca, że wydat-
ki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki, dlatego burmistrz, który realizuje 
budżet uchwalony przez radę musi zapisów tej ustawy przestrzegać. 
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Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tak dochody jak i wydatki, dzielą się na 
bieżące i majątkowe. Ustawa narzuca, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody 
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PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK 
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Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tak dochody jak i wydatki, dzielą się na 
bieżące i majątkowe. Ustawa narzuca, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki, dlatego burmistrz, który 
realizuje budżet uchwalony przez radę musi zapisów tej ustawy przestrzegać.  

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK 

22%

17%

25%

28%

8%

SUBWENCJE (oświatowa)
UDZIAŁY W PIT I CIT
DOTACJE I ŚRODKI
POZOSTAŁE DOCHODY
DOCHODY MAJĄTKOWE

92%

8%

2020

Dochody bieżące Dochody majątkowe

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK
Z dochodów Gminy Zator przekazywane 
są środki finansowe do jednostek orga-
nizacyjnych gminy takich jak: szkoły, 
przedszkola, urząd, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Regionalny Ośrodek Kul-
tury wraz z biblioteką na realizację ich 
ustawowych zadań (wydatków). Wydatki 
dzielimy na dwie główne grupy: 
• wydatki bieżące do których 
zaliczamy wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne, wydatki rzeczowe, remonto-
we, wydatki na dotację na niepublicz-
nych szkół i przedszkoli oraz
• wydatki majątkowe – tzw. inwe-
stycyjne.
Oszczędne finansowanie zadań bie-
żących pozwala zwiększyć wielkość 
środków na finansowanie zadań inwe-
stycyjnych.
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Z dochodów Gminy Zator przekazywane są środki finansowe do jednostek organizacyjnych 
gminy takich jak: szkoły, przedszkola, urząd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Regionalny 
Ośrodek Kultury wraz z biblioteką na realizację ich ustawowych zadań (wydatków). Wydatki 
dzielimy na dwie główne grupy:  

1) wydatki bieżące do których zaliczamy wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki 
rzeczowe, remontowe, wydatki na dotację na niepublicznych szkół i przedszkoli oraz 

2) wydatki majątkowe – tzw. inwestycyjne. 

Oszczędne finansowanie zadań bieżących pozwala zwiększyć wielkość środków na 
finansowanie zadań inwestycyjnych. 

32%

18%22%

11%

7%

4%

2% 1%
3%

OŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą oświatową)

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA

GOSPODARKA KOMUNALNA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

POZOSTAŁE
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Wydatki w budżecie Gminy Zator na 2020 rok przeznaczone są w szczególności na: 

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 32% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy.  
Przeznaczone są na zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Wydatki na oświatę i edukacyjną
opiekę wychowawczą obejmują działalność: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, 
przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych, stypendiów dla uczniów, dowożenia uczniów oraz 
od 2014 roku Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze.  

75%

25%

2020

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

2018

2019

2020

2018 2019 2020
Subwencja oświatowa 9 790 205 10 361 421 12 052 198
Dochody w tym: dotacje celowe 1 257 924 1 779 586 2 142 139
Środki własne gminy 3 804 130 4 618 334 5 657 609

OŚWIATA I EDUKACJA 
wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 2020

rok

1. OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.851.946,00 zł 
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Wydatki w budżecie Gminy Zator na 2020 rok przeznaczone są w szczególności na: 

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 32% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy.  
Przeznaczone są na zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Wydatki na oświatę i edukacyjną
opiekę wychowawczą obejmują działalność: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, 
przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych, stypendiów dla uczniów, dowożenia uczniów oraz 
od 2014 roku Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze.  

75%

25%

2020

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

2018

2019

2020

2018 2019 2020
Subwencja oświatowa 9 790 205 10 361 421 12 052 198
Dochody w tym: dotacje celowe 1 257 924 1 779 586 2 142 139
Środki własne gminy 3 804 130 4 618 334 5 657 609

OŚWIATA I EDUKACJA 
wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 2020

rok

1. OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.851.946,00 zł 
Wydatki na zadania oświato-
we stanowią 32% w ogólnych 
wydatkach budżetu Gminy.  
Przeznaczone są na zapewnie-
nie edukacji dzieci i młodzieży. 
Wydatki na oświatę i edukacyjną 
opiekę wychowawczą obejmują 

działalność: szkół podstawo-
wych, oddziałów przedszkol-
nych, przedszkoli, świetlic i 
stołówek szkolnych, stypendiów 
dla uczniów, dowożenia uczniów 
oraz od 2014 roku Wielozawodo-
wego Zespołu Szkół w Zatorze. 

Wydatki w budżecie Gminy Zator na 2020 rok przeznaczone są 
w szczególności na:

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-
WAWCZA – 19.851.946,00 zł

Sukcesywnie z roku na rok środ-
ki własne na wydatki w edukację 
dzieci i młodzieży rosną. Sub-
wencja oświatowa nie wystarcza 

na wydatki oświatowe, dlatego 
gmina dofinansowuje powyższe 
zadania ze środków własnych.

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA 
i RODZINA – 13.440.995,00 zł

18% wydatków w budżecie prze-
znaczonych jest na finansowanie 
zadań z zakresu ochrony zdro-
wia, pomocy społecznej (koszty 
pobytu osób w domach pomocy 
społecznej, wypłacanie zasiłków, 
udzielanie pomocy rzeczowej, w 
szczególności na zakup żywno-
ści, organizowanie usług opie-

kuńczych, pracę socjalną, świad-
czenia rodzinne i alimentacyjne, 
indywidualną pomoc osobom 
w trudnej sytuacji materialnej) 
oraz na Rodzinę (od 2016 roku), 
w ramach której wypłacane jest 
świadczenie wychowawcze tzw. 
„Rodzina 500+”. 
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Sukcesywnie z roku na rok środki własne na wydatki w edukację dzieci i młodzieży rosną. 
Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki oświatowe, dlatego gmina dofinansowuje 
powyższe zadania ze środków własnych. 

18% wydatków w budżecie przeznaczonych jest na finansowanie zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej (koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej, wypłacanie 
zasiłków, udzielanie pomocy rzeczowej, w szczególności na zakup żywności, organizowanie 
usług opiekuńczych, pracę socjalną, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, indywidualną
pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej) oraz na Rodzinę (od 2016 roku), w ramach której 
wypłacane jest świadczenie wychowawcze tzw. „Rodzina 500+”.  

22% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochronę
środowiska. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Gminy bez oświetlonych ulic, placów i 
dróg. Nakładów inwestycyjnych wymaga także szeroko rozumiana gospodarka odpadami, a z 
wydatków bieżących - utrzymanie czystości i zieleni w Gminie.  

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000

2018

2019

2020

2018 2019 2020
Dochody w tym: dotacje celowe 9 102 985 11 070 279 11 679 287
Środki własne gminy 991 991 1 461 208 1 761 708

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA wydatki w latach 2018 
do 2019 i plan na 2020 rok

Dochody w tym: dotacje celowe Środki własne gminy

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.204.953,00 zł 

2. OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA – 13.440.995,00 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA – 11.204.953,00 zł
22% wydatków w budżecie 
przeznaczone jest na utrzymanie 
gospodarki komunalnej i ochro-
nę środowiska. Trudno wyobra-
zić sobie funkcjonowanie Gminy 
bez oświetlonych ulic, placów i 
dróg. Nakładów inwestycyjnych 
wymaga także szeroko rozumia-
na gospodarka odpadami, a z 

wydatków bieżących - utrzyma-
nie czystości i zieleni w Gminie.  
Zaplanowane do realizacji w 
2020 roku zadania inwestycyjne 
to między innymi:
• Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Grodzisku – I etap,
• Udziały do Sp-ki ZGK,
• Projekt zachodniej nitki kanali-

zacji sanitarnej Zator – Podolsze,
• Prace przyłączeniowe (projek-
ty i wykonanie odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej),
• Kontynuacja budowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Zator w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020,
• „Partnerski Projekt Budowy 
Instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii Dla Gmin Województwa 
Małopolskiego” w ramach RPO,
• Kontynuacja projektu pn. 
„Wymiana przestarzałych źródeł 
ciepła zasilanych paliwem stałym 
w indywidualnych gospodar-
stwach domowych na terenie 
Gminy Zator i zastapienie ich 

źródłami ciepła na biomasę lub 
paliwa gazowe” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020,
• Program Niskiej Emisji w 
Gminie Zator – gminny projekt 
dofinansowania wymiany prze-
starzałych źródeł ciepła,
• Wykonanie oświetlenia ulicz-
nego w sołectwie Graboszyce 
przy drodze gminnej na ulicy 
Łysa Góra,
• Budowa infrastruktury oświe-
tleniowej w sołectwie Laskowa,
• Budowa infrastruktury oświe-
tleniowej na placu zabaw w 
sołectwie Laskowa,
• Wykonanie oświetlenia ul. 
Górniczej w Zatorze,
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Zaplanowane do realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjne to między innymi: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku – I etap,
• Udziały do Sp-ki ZGK, 
• Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator – Podolsze, 
• Prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej), 
• Kontynuacja budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie 

Zator w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, 

• "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin 
Województwa Małopolskiego" w ramach RPO, 

• Kontynuacja projektu pn. "Wymiana przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem 
stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator i 
zastapienie ich źródłami ciepła na biomasę lub paliwa gazowe" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

• Program Niskiej Emisji w Gminie Zator – gminny projekt dofinansowania wymiany 
przestarzałych źródeł ciepła, 

• Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Graboszyce przy drodze gminnej na 
ulicy Łysa Góra, 

• Budowa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie Laskowa, 
• Budowa infrastruktury oświetleniowej na placu zabaw w sołectwie Laskowa, 
• Wykonanie oświetlenia ul. Górniczej w Zatorze, 

11% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie właściwego stanu dróg. 
Inwestujemy w infrastrukturę drogową, której Gmina jest właścicielem oraz współfinansujemy 
utrzymanie, budowę czy modernizację dróg, które znajdują się na terenie gminy, a ich zarządcą
jest powiat czy województwo. 

2018

2019

2020

3 580 913

6 750 458

11 204 953

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki w latach 2018 do 
2019 i plan na 2020 rok

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.782.091,00 zł 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.782.091,00 zł
11% wydatków w budżecie 
przeznaczone jest na utrzymanie 
właściwego stanu dróg. Inwestu-
jemy w infrastrukturę drogową, 
której Gmina jest właścicielem oraz 
współfinansujemy utrzymanie, 
budowę czy modernizację dróg, 
które znajdują się na terenie gminy, 
a ich zarządcą jest powiat czy woje-
wództwo.
Zaplanowane do realizacji w 2020 
roku zadania inwestycyjne to:
• Projekt chodnika przy DK 28 – ul. 
Wadowickiej w Zatorze od ul. W. 
Sikorskiego do planowanego ronda,
• Projekt budowy chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w 
Zatorze, na odcinku o długości ok. 
200 mb, w km od 4+500 do 4+700 
- projekt (pomoc rzeczowa dla 
Województwa Małopolskiego),
• Budowa obwodnicy Zatora, 
Podolsza (pomoc finansowa dla 
Województwa Małopolskiego),
• Studium lokalizacyjno- funkcjo-
nalno-ruchowe rozwoju układu 
komunikacyjnego zachodniej 
Małopolski – opracowanie,
• Velo Skawa - koncepcja ścieżki 
rowerowej do Tomic (pomoc finan-
sowa dla Województwa Małopol-
skiego),
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Zaplanowane do realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjne to: 

• Projekt chodnika przy DK 28 – ul. Wadowickiej w Zatorze od ul. W. Sikorskiego 
do planowanego ronda, 

• Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze, na odcinku 
o długości ok. 200 mb, w km od 4+500 do 4+700 - projekt (pomoc rzeczowa dla 
Województwa Małopolskiego), 

• Budowa obwodnicy Zatora, Podolsza (pomoc finansowa dla Województwa 
Małopolskiego), 

• Studium lokalizacyjno- funkcjonalno-ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego 
zachodniej Małopolski – opracowanie, 

• Velo Skawa - koncepcja ścieżki rowerowej do Tomic (pomoc finansowa dla 
Województwa Małopolskiego), 

• Velo Skawa – projekt ścieżki rowerowej do Brzeźnicy (pomoc finansowa dla 
Województwa Małopolskiego), 

• Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K w Smolicach - projekt 
(pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego), 

• Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku 
(pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego), 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w miejscowości Łowiczki, Gmina Zator 
(pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na projekt), 

• Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku K1 i K2 w ul. Św. Anny w Smolicach 
– projekt, 

• Budowa zjazdu z DK 28 Zator-Medyka strona prawa z działki drogowej nr 23 do 
działki nr 40/110 obr. 7 Zator – miasto, 

• Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Podolszu, 
• Projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J. Słowackiego, L. Palimąki, 

M. Kopernika, Bugajskiej w Zatorze, 
• Projekt dróg z odwodnieniem na Podjarkach w Podolszu, 
• Projekt dróg z sieciami w Graboszycach, 
• Projekt miejsc postojowych przy ul. Stawowej w Zatorze, 

2018

2019

2020

5 015 695

4 950 165

6 782 091

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 2020 rok

• Velo Skawa – projekt ścieżki 
rowerowej do Brzeźnicy (pomoc 
finansowa dla Województwa Mało-
polskiego),
• Projekt budowy chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1773K w 
Smolicach - projekt (pomoc finan-
sowa dla Powiatu Oświęcimskiego), 
• Poprawa bezpieczeństwa na dro-

dze powiatowej nr 1807K ul. Jazo-
wa w Grodzisku (pomoc finansowa 
dla Powiatu Oświęcimskiego),
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1805K w miejscowości Łowiczki, 
Gmina Zator (pomoc finansowa 
dla Powiatu Oświęcimskiego na 
projekt),
• Budowa kanalizacji deszczowej na 
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odcinku K1 i K2 w ul. Św. Anny w 
Smolicach – projekt,
• Budowa zjazdu z DK 28 Zator-
-Medyka strona prawa z działki 
drogowej nr 23 do działki nr 
40/110 obr. 7 Zator – miasto,
• Modernizacja chodnika przy ul. 
Starowiejskiej w Podolszu,
• Projekt budowy dróg na terenie 
ograniczonym ulicami: J. Słowac-
kiego, L. Palimąki, M. Kopernika, 
Bugajskiej w Zatorze,
• Projekt dróg z odwodnieniem na 
Podjarkach w Podolszu,
• Projekt dróg z sieciami w Grabo-
szycach,
• Projekt miejsc postojowych przy 
ul. Stawowej w Zatorze,
• Projekt odcinka chodnika przy ul. 
Św. Andrzeja w Graboszycach (od 
kościoła do drogi na cmentarz),
• Projekt porzeszenia ul Starowiej-
skiej - zakręt w Podolszu,
• Projekt przebudowy dr. nr 
510452K od ul. Krakowskiej do 
Podolsza,
• Projekt rozbudowy ul. A. Mickie-
wicza w Zatorze,
• Wykonanie wyniesionego przej-
ścia przy ul. Słowackiego (przy 
ZCAZ),

• Modernizacja ul. J. Kuronia,
• Modernizacja chodnika przy 
korcie przy ul. Chrzanowskiej,
• Wykonanie wyniesionego przej-
ścia przy ul. Słowackiego (przy 
Biedronce),
• Remont mostu na Skawie w 
Podolszu,
• Modernizacja, remont rowów w 
Sołectwie Podolsze,
• Modernizacja, remont, wykona-
nie oraz utrzymanie rowów odwad-
niających w Sołectwie Smolice,
• Remont ul. Zgody w sołectwie 
Laskowa,
• Modernizacja odcinka drogi 
gminnej w sołectwie Graboszyce na 
ulicy Czarcza od kaplicy tj. od drogi 
powiatowej do torów w stronę rzeki 
Skawy,
• Przebudowa ul. Srebrnej przy 
młynie,
• Wykonanie progu przy DL w 
Rudzach,
• Remont dróg gminnych w 
Sołectwie Łowiczki ze szczególnym 
uwzględnieniem ul. Białej,
• Budowa dróg wraz z sieciami 
infrastruktury na osiedlu w Grabo-
szycach - II etap.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.398.024,00 zł

7% wydatków w budżecie prze-
znaczone jest na administrację 
publiczną, która obejmuje między 
innymi działalność Urzędu Miej-
skiego, Rady Miejskiej, jednostek 

pomocniczych gminy (sołectwa, 
osiedla) oraz promocję gminy, a 
także składki z tytułu członkostwa 
w stowarzyszeniach. 

12 
 

• Projekt odcinka chodnika przy ul. Św. Andrzeja w Graboszycach (od kościoła do 
drogi na cmentarz), 

• Projekt porzeszenia ul Starowiejskiej - zakręt w Podolszu, 
• Projekt przebudowy dr. nr 510452K od ul. Krakowskiej do Podolsza, 
• Projekt rozbudowy ul. A. Mickiewicza w Zatorze, 
• Wykonanie wyniesionego przejścia przy ul. Słowackiego (przy ZCAZ), 
• Modernizacja ul. J. Kuronia, 
• Modernizacja chodnika przy korcie przy ul. Chrzanowskiej, 
• Wykonanie wyniesionego przejścia przy ul. Słowackiego (przy Biedronce), 
• Remont mostu na Skawie w Podolszu, 
• Modernizacja, remont rowów w Sołectwie Podolsze, 
• Modernizacja, remont, wykonanie oraz utrzymanie rowów odwadniających w 

Sołectwie Smolice, 
• Remont ul. Zgody w sołectwie Laskowa, 
• Modernizacja odcinka drogi gminnej w sołectwie Graboszyce na ulicy Czarcza od 

kaplicy tj. od drogi powiatowej do torów w stronę rzeki Skawy, 
• Przebudowa ul. Srebrnej przy młynie, 
• Wykonanie progu przy DL w Rudzach, 
• Remont dróg gminnych w Sołectwie Łowiczki ze szczególnym uwzględnieniem ul. 

Białej, 
• Budowa dróg wraz z sieciami infrastruktury na osiedlu w Graboszycach - II etap. 

7% wydatków w budżecie przeznaczone jest na administrację publiczną, która obejmuje 
między innymi działalność Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych 
gminy (sołectwa, osiedla) oraz promocję gminy, a także składki z tytułu członkostwa w 
stowarzyszeniach.  

2018

2019

2020

3 679 013

3 962 204

4 398 024

ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 2020 rok

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.398.024,00 zł 

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 
2.480.845,00 zł
4% wydatków w budżecie prze-
znaczone jest na finansowanie 
Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Zatorze, Bibliotekę Publiczną 
w Zatorze wraz z jej filiami, kluby 
sportowe oraz domy ludowe w 

sołectwach Gminy Zator. 
Zwiększone wydatki w 2018 roku 
dotyczą zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja boiska przy szkole 
w Podolszu” (dofinansowanego z 
Programu Małopolskie Boiska).

13 
 

Na 2020 rok w budżecie zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją
biura i klatki schodowej w starej części ratusza. 

4% wydatków w budżecie przeznaczone jest na finansowanie Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Zatorze, Bibliotekę Publiczną w Zatorze wraz z jej filiami, kluby sportowe oraz domy ludowe 
w sołectwach Gminy Zator.  

 

Zwiększone wydatki w 2018 roku dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska 
przy szkole w Podolszu” (dofinansowanego z Programu Małopolskie Boiska). 

2% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie obiektów gminnych, z których 
pokrywane są koszty energii, ogrzewania, wody, opłat melioracyjnych, dzierżaw, opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntów, koszty ogłoszeń o przetargach, wyceny, aktów notarialnych, 
wypisów, opłat sądowych, odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.  

Większe wydatki w 2018 roku dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 

2018

2019

2020

2 833 223

2 341 655

2 480 845

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 
2020 rok

2018

2019

2020

3 462 609

1 320 363

1 446 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki w latach 2018 do 2019 i 
plan na 2020 rok

7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.446.000,00 zł 

6. KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.480.845,00 zł 
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Na 2020 rok w budżecie zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją
biura i klatki schodowej w starej części ratusza. 

4% wydatków w budżecie przeznaczone jest na finansowanie Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Zatorze, Bibliotekę Publiczną w Zatorze wraz z jej filiami, kluby sportowe oraz domy ludowe 
w sołectwach Gminy Zator.  

 

Zwiększone wydatki w 2018 roku dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska 
przy szkole w Podolszu” (dofinansowanego z Programu Małopolskie Boiska). 

2% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie obiektów gminnych, z których 
pokrywane są koszty energii, ogrzewania, wody, opłat melioracyjnych, dzierżaw, opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntów, koszty ogłoszeń o przetargach, wyceny, aktów notarialnych, 
wypisów, opłat sądowych, odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.  

Większe wydatki w 2018 roku dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 

2018

2019

2020

2 833 223

2 341 655

2 480 845

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki w latach 2018 do 2019 i plan na 
2020 rok

2018

2019

2020

3 462 609

1 320 363

1 446 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki w latach 2018 do 2019 i 
plan na 2020 rok

7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.446.000,00 zł 

6. KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.480.845,00 zł 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 
1.446.000,00 zł

7. 2% wydatków w budżecie 
przeznaczone jest na utrzymanie 
obiektów gminnych, z których 
pokrywane są koszty energii, 
ogrzewania, wody, opłat me-
lioracyjnych, dzierżaw, opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntów, 
koszty ogłoszeń o przetargach, 
wyceny, aktów notarialnych, 
wypisów, opłat sądowych, od-
szkodowań za grunty zajęte pod 
drogi gminne. 
   Większe wydatki w 2018 roku 
dotyczyły następujących zadań 
inwestycyjnych:
• Modernizacja  budynków uży-
teczności publicznej w gminie,
• Budowa miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych 
przy ul. Kongresowej w Zatorze,
• Zakupu gruntów.
Zaplanowane do realizacji w 
2020 roku zadania inwestycyjne 
to:
• Projekt nowego budynku wraz 

z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Parkowej w Zatorze 
– jako zaplecza boiska LKS 
Zatorzanka,
• Projekt zagospodarowania te-
renu przy przedszkolu w Zatorze,
• Projekt budowy studni chłon-
nej na działce nr 59/1 w Podol-
szu,
• Modernizacja terenu przy ul. 
Jana Pawła II (obok Caritasu) – 
projekt,
• Przygotowanie, remont, prze-
budowa terenu gminnego w so-
łectwie Grodzisko poprzez jego 
utwardzenie i wyłożenie kostką,
• Przebudowa placu przy Przed-
szkolu „Złota Rybka” w Zatorze,
• Modernizacja Domu Ludowe-
go na os. Bugaj,
• Modernizacja budynku Wiej-
skiego Domu Kultury w Trze-
bieńczycach oraz jego otoczenia,
• Zakup gruntów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
P. POŻ. – 733.871,00 zł

1% wydatków w budżecie 
przeznaczone jest na utrzymanie 
gotowości bojowej: zakup paliwa, 
części do samochodów strażac-
kich, opłat za: gaz, energię, wodę, 
odzież strażacką, ubezpiecze-
nia samochodów strażackich, 
badania techniczne pojazdów 
strażackich, badania okresowe 
strażaków. Wyposażenie naszych 
OSP w odpowiedni nowoczesny 
sprzęt zwiększa bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy.

W roku 2018 gmina zainwesto-
wała w ochotnicze straże pożar-
ne między innymi poprzez:
• Zakup samochodu bojowego 
dla OSP Graboszyce,
• Współfinansowanie zakupu 
samochodu bojowego dla OSP 
Podolsze.
Na 2020 rok zaplanowano 
przekazanie środków na Fun-
dusz Wsparcia Policji – budowę 
nowego  Komisariatu Policji w 
Zatorze.
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• Modernizacja  budynków użyteczności publicznej w gminie, 
• Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Kongresowej w 

Zatorze, 
• Zakupu gruntów. 

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjne to: 

• Projekt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w 
Zatorze – jako zaplecza boiska LKS Zatorzanka, 

• Projekt zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Zatorze, 
• Projekt budowy studni chłonnej na działce nr 59/1 w Podolszu, 
• Modernizacja terenu przy ul. Jana Pawła II (obok Caritasu) – projekt, 
• Przygotowanie, remont, przebudowa terenu gminnego w sołectwie Grodzisko poprzez 

jego utwardzenie i wyłożenie kostką, 
• Przebudowa placu przy Przedszkolu "Złota Rybka" w Zatorze, 
• Modernizacja Domu Ludowego na os. Bugaj, 
• Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebieńczycach oraz jego 

otoczenia, 
• Zakup gruntów. 

1% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie gotowości bojowej: zakup paliwa, 
części do samochodów strażackich, opłat za: gaz, energię, wodę, odzież strażacką, 
ubezpieczenia samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów strażackich, badania 
okresowe strażaków. Wyposażenie naszych OSP w odpowiedni nowoczesny sprzęt zwiększa 
bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. 

W roku 2018 gmina zainwestowała w ochotnicze straże pożarne między innymi poprzez: 

• Zakup samochodu bojowego dla OSP Graboszyce, 
• Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Podolsze. 

2018

2019

2020

864 862

482 040

733 871

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  P.POŻ. wydatki w latach 2018 do 2019 i 
plan na 2020 rok

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. – 733.871,00 zł 
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Szczegółowe informacje na temat uchwały budżetowej znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze – 
www.zator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

POZOSTAŁE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE) – 
2.171.294,00 zł.
3% wydatków w budżecie prze-
znaczone jest między innymi na: 
obsługę długu Gminy, izby rol-

nicze, rezerwę ogólną i rezerwy 
celowe.
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Na 2020 rok zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – budowę nowego  
Komisariatu Policji w Zatorze. 

3% wydatków w budżecie przeznaczone jest między innymi na: obsługę długu Gminy, izby 
rolnicze, rezerwę ogólną i rezerwy celowe. 

W obecnym stanie prawnym samorząd nie ma ograniczeń, co do wielkości zaciąganego długu, 
ale ma ograniczenia wynikające z możliwości spłaty tego zadłużenia (rozchodów). Spłata długu 
(rozchody) uzależniona jest od tego, ile samorząd wypracuje dochodów bieżących, ile wyda na 
wydatki bieżące i jakie uzyska dochody ze sprzedaży w ciągu trzech lat poprzedzających rok 
budżetowy. 

19 851 946

13 440 995

11 204 953

6 782 091

4 398 024

2 480 845
1 446 000

733 
871 2 171 294

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU

OŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą oświatową)
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POZOSTAŁE

9. POZOSTAŁE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE) – 2.171.294,00 zł. 

W obecnym stanie prawnym 
samorząd nie ma ograniczeń, co 
do wielkości zaciąganego długu, 
ale ma ograniczenia wynikające z 
możliwości spłaty tego zadłużenia 
(rozchodów). Spłata długu (roz-

chody) uzależniona jest od tego, ile 
samorząd wypracuje dochodów 
bieżących, ile wyda na wydatki 
bieżące i jakie uzyska dochody ze 
sprzedaży w ciągu trzech lat po-
przedzających rok budżetowy.

Z oszczędności na wydatkach 
bieżących gmina w pierwszej 
kolejności zabezpiecza spłatę długu 
(rozchody), a następnie finansuje 
realizację zadań inwestycyjnych. 
Jeśli nie wystarczy własnych 
środków (dochodów bieżących, do-
chodów majątkowych czy wolnych 
środków), wówczas gmina sięga po 
przychody.
Należy jeszcze raz podkreślić, 
że dług, który gmina posiada 
został zaciągnięty wyłącznie na 
realizację wydatków majątkowych 
(inwestycji) i to przede wszystkim 
dofinansowanych ze środków ze-
wnętrznych takich jak: Małopolski 
Regionalny Program Operacyjny, 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Szwajcarsko - Polski 
Program Współpracy, Program 
Operacyjny RYBY. W zależności od 

programu dofinansowanie stano-
wiło średnio od 75% kwoty brutto 
kosztów kwalifikowanych do 85% 
kwoty netto kosztów kwalifikowa-
nych. W niektórych programach 
ograniczeniem był procent dofi-
nansowania i kwota dofinansowa-
nia (np. 75% kwoty netto kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 
4 mln. na gminę). Reasumując każ-
da złotówka zaciągniętego długu 
pozwoliła gminie pozyskać trzy lub 
cztery dodatkowe złotówki. Gmina 
Zator od wielu lat jest liderem w 
pozyskiwaniu dotacji z funduszy 
zewnętrznych. Zaciągnięty dług 
(przychody) i spłacane raty 
zobowiązań (rozchody) z tytułu 
emisji obligacji komunalnych i 
pożyczek w latach 2016 do 2019 
oraz plan na 2020 rok prezentuje 
schemat:
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Z oszczędności na wydatkach bieżących gmina w pierwszej kolejności zabezpiecza spłatę
długu (rozchody), a następnie finansuje realizację zadań inwestycyjnych. Jeśli nie wystarczy 
własnych środków (dochodów bieżących, dochodów majątkowych czy wolnych środków), 
wówczas gmina sięga po przychody. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że dług, który gmina posiada został zaciągnięty wyłącznie na 
realizację wydatków majątkowych (inwestycji) i to przede wszystkim dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych takich jak: Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, Program 
Operacyjny RYBY. W zależności od programu dofinansowanie stanowiło średnio od 75% 
kwoty brutto kosztów kwalifikowanych do 85% kwoty netto kosztów kwalifikowanych. W 
niektórych programach ograniczeniem był procent dofinansowania i kwota dofinansowania 
(np. 75% kwoty netto kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4 mln. na gminę). 
Reasumując każda złotówka zaciągniętego długu pozwoliła gminie pozyskać trzy lub cztery 
dodatkowe złotówki. Gmina Zator od wielu lat jest liderem w pozyskiwaniu dotacji z funduszy 
zewnętrznych. 

Zaciągnięty dług (przychody) i spłacane raty zobowiązań (rozchody) z tytułu emisji obligacji 
komunalnych i pożyczek w latach 2016 do 2019 oraz plan na 2020 rok prezentuje schemat: 
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Szczegółowe informacje na temat uchwały budżetowej znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze – www.zator.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP). 
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Przychody i rozchody Gminy Zator w latach 2016 do 2019 i 
plan na 2020
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Na 2020 rok zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – budowę nowego  
Komisariatu Policji w Zatorze. 

3% wydatków w budżecie przeznaczone jest między innymi na: obsługę długu Gminy, izby 
rolnicze, rezerwę ogólną i rezerwy celowe. 

W obecnym stanie prawnym samorząd nie ma ograniczeń, co do wielkości zaciąganego długu, 
ale ma ograniczenia wynikające z możliwości spłaty tego zadłużenia (rozchodów). Spłata długu 
(rozchody) uzależniona jest od tego, ile samorząd wypracuje dochodów bieżących, ile wyda na 
wydatki bieżące i jakie uzyska dochody ze sprzedaży w ciągu trzech lat poprzedzających rok 
budżetowy. 

19 851 946

13 440 995

11 204 953

6 782 091

4 398 024

2 480 845
1 446 000

733 
871 2 171 294

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU

OŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą oświatową)
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POZOSTAŁE

9. POZOSTAŁE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE) – 2.171.294,00 zł. 


