
BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT 
 

W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to „wielka tajemnica”, rządki 
cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które niewiele mówią zwykłemu 
obywatelowi. Mając na względzie jasność, a przede wszystkim przejrzystość gminnej polityki 
finansowej, chcielibyśmy zmienić takie spojrzenie. Zamierzamy przybliżyć mieszkańcom zagadnienia 
związane z gospodarką finansową naszej Gminy, wyjaśnić co to jest budżet, skąd pochodzą dochody, 
na co przeznaczamy wydatki.  
 

Co to jest budżet Gminy? 
 
Budżet gminy  to plan finansowy dochodów i wydatków gminy na dany rok, przygotowywany przez 
Burmistrza Nasielska i zatwierdzany, po ewentualnych poprawkach, przez Radę Miejską  w formie 
uchwały budżetowej. Budżet jest podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki 
gospodarczej i finansowej gminy w ciągu całego roku.  
Budżet gminy można odnieść do budżetu rodzinnego, a pojęcie dochodów i wydatków są nieobce 
mieszkańcom gminy. Każda rodzina uzyskuje dochody, jak na przykład: pensja żony, męża, pomoc 
rodziców, kredyt  lub pomoc z opieki społecznej. Każda rodzina ma również swoje wydatki, te 
niezbędne, jak opłaty za mieszkanie, energię, zakup żywności i ubrania oraz wydatki na rozwój, jak 
remont lub budowę domu, zakup samochodu, kształcenie, turystykę, kulturę. 
 

Skąd pochodzą dochody Gminy? 
 
Dochody Gminy możemy podzielić według różnych kryteriów. Najprostszym i osiąganym przez 
wszystkie gminy jest podział na: 
1. Podatki i opłaty lokalne - uzyskujemy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je wydać na 
własne potrzeby. Do tej grupy dochodów zalicza się podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportowych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej,  dochody z majątku 
gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż, dywidenda), wpływy z usług, różne opłaty (skarbowa, targowa,). 
2. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - gminom 
przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe osób zamieszkujących 
na terenie Gminy, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych. 
3. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -  gminom 
przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe osób zamieszkujących 
na terenie Gminy, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób prawnych. 
4. Subwencja oświatowa - ustala Ministerstwo Finansów na każdy rok budżetowy. Jej wysokość 
zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby uczniów, w naszej 
Gminie jest przeznaczana na wydatki związane z oświatą. 
5. Subwencja wyrównawcza „janosikowe” służy wspieraniu najbiedniejszych gmin przez te 
najbogatsze i może być przeznaczana na własne potrzeby gminy. 
6. Sprzedaż majątku.  
7. Pozostałe dochody – są to przede wszystkim  dotacje, które mają określony cel i nie możemy 
ich przeznaczyć na inne cele jak np. na dofinansowanie inwestycji, funkcjonowanie pomocy 
społecznej, finansowaniu wyborów, stypendiów oraz wyprawek szkolnych dla dzieci oraz inne. 
Dochody budżetu  Gminy w latach 2010 – 2014 prezentowały się w sposób następujący: 
a) Dochody ogółem w 2010 roku w kwocie 45.571.809,43 zł, 
b) Dochody ogółem w 2011 roku w kwocie 47.910.469,28 zł, 
c) Dochody ogółem w 2012 roku w kwocie 48.368.369,32 zł, 
d) Dochody ogółem w 2013 roku w kwocie 51.608.865,46 zł. 
e) Zaplanowane dochody na 2014 rok w wysokości  52.320.988,23 zł. 
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Na co wydajemy pieniądze? 
 
Przyjrzyjmy się teraz wydatkom gminy. Samorząd gminny jest zobligowany przepisami prawa do 
wykonywania zadań własnych. Wykonuje również zadania zlecone przez administrację rządową. 
Ograniczeniem dla gminnych finansów, a może nawet zagrożeniem, jest przypisywanie nam do 
realizacji coraz większego zakresu zadań bez ich finansowego wsparcia. 

Wydatki można podzielić na wiele sposobów my postanowiliśmy zaprezentować dane 
najważniejsze dla mieszkańców: 

1. Wydatki oświatowe czyli utrzymanie szkół i przedszkoli stanowią największą część wydatków 
budżetu, finansujemy 9 jednostek oświatowych w tym dwa przedszkola. Niemal 90 % tych 
wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach.  

2. Dotacje dla jednostek kultury czyli środki finansowe dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

3. Dotacje dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy. 
4. Utrzymanie i remonty dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania czyli łatania dziur, 

naprawy chodników oraz na odśnieżanie. 
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” środki przeznaczane na ten cel 

pochodzą z wydawania koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych. 
6. Odsetki od kredytów które gmina zaciągnęła na finansowanie zadań inwestycyjnych. 
7. Gospodarka mieszkaniowa jest realizowana przez spółkę gminną Nasielskie Budownictwo 

Mieszkaniowe są to wydatki za zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi jak 
sprzątanie, media itp. 

8. Wydatki inwestycyjne  
9. Administracja to wydatki przeznaczane na obsługę urzędu takie jak media, opłaty pocztowe, 

wynagrodzenia urzędników itp. 
10. Pomoc społeczna czyli wydatki związane z pomocą w różnych formach takich jak zasiłki, 

pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze które realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

11. Pozostałe wydatki. 

20,36% 

17,20% 

0,18% 

26,96% 

13,10% 

1,82% 20,39% 

podatki i opłaty lokalne

wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT)
wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT)
subwencja oświatowa czyli dotacja na utrzymanie szkół

subwencja ogólna „janosikowe” 

sprzedaż majątku

pozostałe dochody

Struktura dochodów w 2014 roku 



37,09% 

2,08% 

0,24% 

1,49% 0,61% 

1,49% 1,56% 

16,11% 

9,18% 

17,01% 

13,13% 

utrzymanie szkół i przedszkoli

dotacje dla jednostek kultury

dotacje dla klubów sportowych

utrzymanie i remonty dróg gminnych

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” 

odsetki od kredytów

gospodarka mieszkaniowa

inwestycje

administracja

pomoc społeczna

pozostałe wydatki

Struktura wydatków w 2010 roku 

34,61% 

1,57% 

0,19% 

1,28% 0,33% 

1,85% 1,87% 

21,81% 

7,76% 

15,74% 

13,00% 

utrzymanie szkół i przedszkoli

dotacje dla jednostek kultury

dotacje dla klubów sportowych

utrzymanie i remonty dróg gminnych

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” 

odsetki od kredytów

gospodarka mieszkaniowa

inwestycje

administracja

pomoc społeczna

pozostałe wydatki

39,26% 

1,69% 

0,15% 

1,53% 
0,58% 3,28% 3,14% 

10,38% 

7,59% 

18,40% 

14,00% 

utrzymanie szkół i przedszkoli

dotacje dla jednostek kultury

dotacje dla klubów sportowych

utrzymanie i remonty dróg gminnych

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” 

odsetki od kredytów

gospodarka mieszkaniowa

inwestycje

administracja

pomoc społeczna

pozostałe wydatki

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,84% 

1,92% 

0,20% 

1,94% 0,61% 2,14% 2,13% 

8,18% 

7,82% 

19,43% 

14,78% 

utrzymanie szkół i przedszkoli

dotacje dla jednostek kultury

dotacje dla klubów sportowych

utrzymanie i remonty dróg gminnych

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” 

odsetki od kredytów

gospodarka mieszkaniowa

inwestycje

administracja

pomoc społeczna

pozostałe wydatki

Struktura wydatków w 2011 roku 

Struktura wydatków w 2012 roku Struktura wydatków w 2013 roku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydatki budżetu  Gminy w latach 2010 – 2014 prezentowały się w sposób następujący: 

a) Wydatki ogółem w 2010 roku w kwocie 49.428.626,62 zł, 
b) Wydatki ogółem w 2011 roku w kwocie 53.196.249,81 zł, 
c) Wydatki ogółem w 2012 roku w kwocie 46.587.139,11 zł, 
d) Wydatki ogółem w 2013 roku w kwocie 46.085.033,94 zł, 
e) Zaplanowane wydatki ogółem w 2014 roku w kwocie 48.549.173,23 

WYDATKI WIĘKSZE OD DOCHODÓW - DLACZEGO? 
 
Jak już Państwo wiecie, budżet gminy składa się z dochodów i wydatków. Nadwyżka dochodów nad 
wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową która w gminie zostaje przeznaczana na spłatę 
zaciągniętych kredytów.  W przypadku gdy wydatki przewyższają dochody mamy do czynienia z 
deficytem budżetowym i w tym wypadku trzeba zaciągnąć kredyt bądź pożyczkę na pokrycie tego 
deficytu. Gmina w latach 2010 – 2012 zaciągnęła następujące kredyty: 

1. 2010 rok: 
a) Kredyt w kwocie 4.583.773,- zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, 
b) Kredyt w kwocie 2.394.191,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych, 
c) Pożyczka w kwocie 1.000.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”, 
d) Kredyt w kwocie 339.525,53 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”, 
e) Kredyt w kwocie 300.000,- zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu. 

2. 2011 rok: 
a) Kredyt w kwocie 5.449.835,- zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, 
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b) Kredyt w kwocie 2.555.000 ,- zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”, 

c) Kredyt w kwocie 2.936.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa odcinków 
dróg gminnych: Konary – Cieksyn, Chlebiotki – Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i 
Topolowa) w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i 
powiatowymi w gminie Nasielsk” (tzw. „schetynówka”). 

3. 2012 rok: 
a) Kredyt w kwocie 3.290.574,65 zł spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek. 
Kwota długu gminy zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi oraz umową pożyczki w latach 
2010 – 2020 przedstawia się w następujących sposób: 

a) wg stanu na 31.12.2010 w wysokości 18.322.038,97 zł, 
b) wg stanu na 31.12.2011 w wysokości 23.813.040,25 zł, 
c) wg stanu na 31.12.2012 r. w wysokości 22.500.980,19 zł, 
d) wg stanu na 31.12.2013r. w wysokości 18.634.079,90 zł, 
e) wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.240,90 zł, 
f) wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.532.639,90 zł, 
g) wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.038,90 zł, 
h) wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.239,90 zł, 
i) wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.394.840,90 zł, 
j) wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.441,90 zł, 
k) wg stanu na 31.12.2020r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów 

zostają spłacone. 
Wydatki na obsługę długu wykonano oraz zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość 
pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z  umowami na podstawie których  zaciągnięto 
pożyczki i kredyty. Wydatki na obsługę długu w latach 2010- 2020 zaplanowano oraz wykonano  w 
sposób następujący: 

a) 2010r. w wysokości 737.594,53 zł, 
b) 2011r. w wysokości 985.691,28 zł, 
c) 2012r. w wysokości 1.526.470,70 zł, 
d) 2013r. w wysokości 1.054.300,- zł, 
e) 2014r. w wysokości    900.000,- zł, 
f) 2015r. w wysokości    700.000,- zł, 
g) 2016r. w wysokości    500.000,- zł, 
h) 2017r. w wysokości    300.000,- zł,  
i) 2018r. w wysokości    150.000,- zł, 
j) 2019r. w wysokości    100.000,- zł, 
k) 2020r. w wysokości      50.000,- zł. 

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i 
kredytów wykonano oraz zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umową 
pożyczki, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki  w latach 2010 – 2020, w tym: 

a) w 2010r. w kwocie 4.748.190,21 zł, 
b) w 2011r. w kwocie 5.449.833,72 zł, 
c) w 2012r. w kwocie 4.602.695,40 zł, 
d) w 2013r. w kwocie 3.866.839,- zł,  
e) w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł, 
f) w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł, 
g) w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł, 
h) w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł, 
i) w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł, 
j) w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł, 
k) w 2020r. w kwocie 1.697.441,90 zł. 
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