
Budżet gminy Dąbrowa Białostocka 
Rok 2015 



Skąd i ile pieniędzy mamy w budżecie Dąbrowy? 
Całkowity budżet na rok 2015: 

32,3 mln zł 

Budżet państwa 
24,3 mln zł 

75% 

Dochody własne 
8 mln zł 

25% 

Tyle dostajemy z budżetu 
państwa na różne zadania 

zlecone, np. edukację, 
pomoc społeczną. 

Tę część gromadzimy 
sami – np. z podatków 

lokalnych i opłat. 



Budżet państwa 
24,3 mln 

Dochody własne 
8 mln 

Subwencja ogólna 
14,4 mln 

45% 

Podatki – PIT i CIT 
4,1 mln 

13% 

Pomoc społeczna,  
administracja, 

przedszkola (dotacje 
państwowe) 

4,7 mln 
15% 

W tym 7 mln 
na szkoły 

(podstawowe 
i gimnazja) 

Dotacje do projektów 
UE, kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

1,1 mln 
3% 

Opłaty i podatki lokalne 
(m.in. od nieruchomości, 
rolny, gospodarowanie 
odpadami) 
6,9 mln 
21% 

Gospodarka mieszkaniowa 
0,8 mln 
2% 

7 grup dochodów, dotyczących m.in.: 
• Oświaty i wychowania 
• Opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
• Odsetek od pieniędzy gminy gromadzonych 

na rachunkach bankowych 
0,3 mln 
1% 

Najwięcej pieniędzy dostajemy z państwa na edukację, w formie podatków 
(PIT i CIT) oraz na pomoc społeczną. 

Dochody własne to w większości podatki i opłaty lokalne.   
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Subwencja ogólna – 14,4 mln zł (45%) 

Subwencja ogólna to największa część dochodów Dąbrowy. 
Pieniądze te pochodzą z budżetu państwa i składają się z trzech części:  

Część oświatowa 
 

Pieniądze na utrzymanie szkół 
podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez gminę oraz 
stowarzyszenia (np. SP w 

Bagnach) 
 

Wysokość tej kwoty zależy od 
ilości uczniów i etatów 

nauczycielskich oraz stopnia 
awansu zawodowego 

nauczycieli. 
 

Ta kwota musi być 
wykorzystana na szkoły i nie 

jest wystarczająca – w tym 
roku gmina dołoży z własnych 
środków drugie tyle (prawie 7 

mln zł) na oświatę. 

Część wyrównawcza 
 
To pieniądze mające na celu 
wyrównanie poziomu 
zamożności mieszkańców 
różnych regionów kraju. Kwota 
tej części zależy  od dochodu 
gminy przypadającego na 
jednego mieszkańca. Dochody 
Dąbrowy na 1 mieszkańca są 
niższe niż średnia w kraju, 
dlatego dostajemy część 
wyrównawczą. 
 
Te pieniądze możemy 
wydawać zgodnie z 
potrzebami, nikt nie narzuca, 
na co mają być wykorzystane, 
decydują o tym lokalni radni. 

Część równoważąca 
 

Podobnie jak część wyrównawcza ma 
na celu wyrównanie poziomu życia 

ludzi w różnych regionach kraju. 
 

Te pieniądze też możemy wydawać 
zgodnie z własnym uznaniem. 

Ponadto, dostajemy 
jeszcze niecałe 0,4 mln zł 
dotacji na przedszkola.  

7 mln 
6,5 mln 

0,9 
mln 

1 



Podatki (pobierane przez gminę i US) – 6,9 mln zł (21%) 

Oprócz podatków PIT i CIT, które dostajemy z budżetu państwa, gmina samodzielnie zbiera podatki od 
mieszkańców. To np. podatki od nieruchomości, podatek rolny, ale też np. opłaty za pozwolenie na 
sprzedaż alkoholu. Część podatków lokalnych pobieranych jest przez urzędy skarbowe (np. z karty 
podatkowej), ale one również trafiają ostatecznie do budżetu gminy. 
 
W 2015 roku planujemy zebrać prawie 7 mln zł (dokładnie 6,9 mln) z różnych opłat wnoszonych przez 
mieszkańców. Dodając do tego dochód z PIT i CIT (4,1 mln), otrzymujemy w sumie 11 mln zł dochodu 
z podatków, co stanowi ponad 1/3 całego budżetu Dąbrowy w tym roku (cały budżet to 32,3 mln zł). 
 
Opłaty mieszkańców, które składają się na podatki lokalne (w mln zł): 
 
 

4,2 

1,1 

1,0 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

6,9 mln 

Podatek od 
nieruchomości 

Podatek rolny 

Gospodarowanie odpadami 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Podatek od środków transportowych 

Podatek leśny 

Opłaty skarbowe, targowe, od czynności cywilnoprawnych 
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Dąbrowa otrzymuje z państwa część podatków 
płaconych przez każdego z nas (PIT) i każdą firmę 
(legalnie działającą i płacącą podatki ) w naszej 
okolicy (CIT). 
 
Do kasy gminy trafia 38% podatku PIT i tylko 7% 
podatku CIT – resztę zabierają pozostałe szczeble 
administracji (powiat i województwo). 
Inaczej mówiąc, z każdych 100 zł podatku zapłaconego 
przez mieszkańca Dąbrowy (PIT), do budżetu gminy 
trafia tylko 38 zł, a z każdych 100 zł płaconych przez 
firmę (CIT) do gminy tafia tylko 7 zł. 
 
W Dąbrowie działa niewiele przedsiębiorstw i do tego 
tylko 7% ich podatków trafia do gminy, dlatego kwota 
CIT jest tak niska w porównaniu do kwoty PIT. 
 
Te pieniądze również możemy wykorzystać wedle 
uznania – decyduje o tym rada gminy. 

Podatki (PIT i CIT) – 4,1 mln zł (13%) 

CIT 
0,1 mln zł 

PIT 
4 mln zł 
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Pomoc społeczna, administracja, przedszkola – 4,7 mln zł (15%) 

To w dużej części dotacje z budżetu państwa na różne 
formy pomocy społecznej dla mieszkańców naszej 
gminy. W tej części budżetu zawarta jest kwota 355 
tys. zł dotacji na wychowanie przedszkolne (czyli 
przedszkola i odziały „0” w szkołach podstawowych), 
64 tys. zł na zadania zlecone przez urząd wojewódzki 
(praca Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludności) 
oraz 4,3 mln zł na pomoc społeczną. 
 
Tych pieniędzy gmina nie może wykorzystać wedle 
własnego uznania – to dotacje celowe i muszą trafić 
do określonych grup odbiorców. 

4,3 
mln 

Pomoc 
społeczna – 

dotacja 
państwowa 
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Obrazek: http://goldap.org.pl/2011/11/dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien/ 

3,4 

0,5 

0,2 

0,2 

Zasiłki i pomoc w naturze 

Utrzymanie MOPS 

„Posiłek dla potrzebujących”- dożywianie dla 650 osób 

Świadczenia rodzinne, 
alimentacyjne, składki na 
ubezp. emeryt. i rentowe. 



Pozostałe dotacje (w tym na programy UE) – 1,1 mln zł (3%) 

W tym roku otrzymamy z budżetu państwa 1,1 mln złotych na cztery projekty: 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 0,1 mln 
 
Refundacja z UE, która pokrywa wydatki gminy poniesione w ubiegłym roku na remont 
świetlicy w Grzebieniach. Są to wolne środki, które możemy wydać na dowolny cel. 

Dostarczanie wody: 0,8 mln 
 
To tzw. dochód majątkowy, czyli pieniądze przeznaczone na inwestycje. Dotyczą one projektu 
dostarczania wody w Dąbrowie, którego ostatnim etapem była przebudowa stacji uzdatniania 
wody (budynek obok liceum). Inwestycja ta została zrealizowana i opłacona ze środków 
własnych gminy już w ubiegłym roku, zanim otrzymaliśmy tę dotację. W tym roku odzyskujemy 
poniesione wydatki jako refundację z UE, a pieniądze te zasilą wolne środki budżetu Dąbrowy. 

Informatyka: 0,1 mln 
 
Dotacja na wdrożenie dwóch rozwiązań informatycznych: 
1. Dziennik elektroniczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku. 
2. Elektroniczny obieg dokumentów między UMiG a jednostkami gminy (np. szkołami, 

M-GOK, MOPS) 
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Program „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra”: 0,1 mln 
 
Refundacja z UE dotycząca projektu prowadzonego przez MOPS, mającego na celu 
aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 



Gospodarka mieszkaniowa – 0,8 mln zł (2,5%) 

Gmina posiada nieruchomości 
(budynki i ziemię), które może 
wynająć, wydzierżawić lub 
sprzedać i dzięki temu zdobyć 
pieniądze do budżetu. 

Planowany dochód z najmu, opłat za 
wieczyste użytkowanie i dzierżawę 
nieruchomości gminy to w 2015 roku 
0,7 mln zł. 
 
Co roku gmina sprzedaje część swoich 
nieruchomości, w tym roku też jest taki 
plan. Zakłada on, że do budżetu 
Dąbrowy wpłynie z tytułu sprzedaży 
0,1 mln zł. 
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Oświata i wychowanie – 0,18 mln zł (0,5%) 

Wszystkie gminne przedszkola i szkoły są darmowe dla każdego 
mieszkańca, ale za niektóre usługi dodatkowe (np. pobyt dziecka 
w przedszkolu ponad standardowe godziny) rodzice muszą 
dopłacać – to normalna praktyka w każdej gminie. 
 
Opłaty te stanowią dochód gminy, ale i tak nie pokrywają one w 
całości wydatków ponoszonych z budżetu Dąbrowy na 
świadczenie usług dodatkowych. 
 
Dochody Dąbrowy z obszaru oświaty i wychowania: 

A. Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku 
B. Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w 

przedszkolu ponad minimum programowe 
C. Wpłaty za wyżywienie (za tzw. wsad do 

kotła, koszt pracy stołówki pokrywa gmina) 

Najem i dzierżawa składników majątkowych jednostek 
oświatowych - mówiąc prościej – wynajem budynków, lokali 
i gruntów zarządzanych przez gminne szkoły (np. wynajem 
mieszkań dla pracowników oświaty, sal gimnastycznych itp.) 
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Na co wydawane są pieniądze z budżetu Dąbrowy? 
Całkowity budżet na rok 2015: 

32,3 mln zł 

Gmina wydaje środki na różne cele związane z życiem mieszkańców – od edukacji po inwestycje drogowe. 
Na część z tych celów dostaje pieniądze z budżetu – tzw. dotacje celowe – które musi co do złotówki 
wykorzystać na konkretne zadania, określone przez państwo. Zazwyczaj dotacje nie są wystarczające i 
gmina dokłada środki własne do realizacji tych zadań. 
 
W 2015 roku prawie połowa budżetu gminy zostanie przeznaczona na edukację, 1/5 na pomoc 
społeczną, 9% na utrzymanie administracji publicznej – te trzy obszary to w sumie 3/4 całego budżetu. 
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Na co wydawane są pieniądze z budżetu Dąbrowy? 
Całkowity budżet na rok 2015: 

32,3 mln zł 

Ochrona zdrowia 
0,25 mln 
0,8% 

Kultura fizyczna i sport 
0,23 mln 
0,7% 

Rolnictwo i łowiectwo 
0,16 mln 

0,5% 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

0,15 mln 
0,5% 

Informatyka 
0,12 mln 

0,4% 



Edukacja i wychowanie – 14,7 mln (45%) 
Większość tej części budżetu jest wydawana na pensje dla pracowników szkół prowadzonych 
przez gminę – nauczycieli i pracowników administracji. 
 
Zgodnie z prawem, Samorząd przekazuje również dotacje dla stowarzyszeń prowadzących 
przedszkola i szkoły. W naszej gminie działają dwa takie stowarzyszenia: Placówka i Edukator. 

 10,8      1,9      1,9     

Płace Wydatki bieżące Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły

75% 12,5% 12,5% 

14,7 mln 

7,4 7,3 

Taką kwotę dostajemy z budżetu 
państwa 

Drugie tyle dokładamy z dochodów 
własnych gminy 
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Płace

Wydatki bieżące

Dotacje dla stowarzyszeń
prowadzących szkoły

Najwięcej kosztuje gminę prowadzenie 4 publicznych szkół podstawowych (Dąbrowa, Różanystok, 
Nierośno, Zwierzyniec Wielki) oraz 2 gimnazjów (Dąbrowa i Różanystok). 

Żłobki 

Przedszkola i oddziały 
przedszkolne w SP 

Szkoły podstawowe 

Gimnazja Pozostałe wydatki na edukację: 
+ dla uczniów 
Stypendia burmistrza             10 tys.    
Dopłata do pomocy materialnej             80 tys.    

+ dla nauczycieli                            
Dokształcanie i doskonalenie             32 tys.    
Nagrody burmistrza             22 tys.    

25 tys. 50 tys. 16 tys. 

Zarządzanie szkołami i usługi dodatkowe 

Edukacja i wychowanie – 14,7 mln (45%) 
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Edukacja i wychowanie – 14,7 mln (45%) 
W BIP Dąbrowy możemy sprawdzić, jakie wydatki planuje ponieść każda z gminnych szkół (kolor żółty) i 
skąd weźmie na to pieniądze (kolor czerwony i zielony, wartości w mln zł). 
W przypadku szkół prowadzonych przez samorząd można zauważyć, że im mniej dzieci w szkole, tym 
więcej gmina dopłaca do jednego ucznia (SP Zwierzyniec Wielki, Nierośno, Gimnazjum Różanystok). 

Planowane 
wydatki szkoły 

Subwencja 
państwowa 

Dopłata z 
budżetu gminy 

Liczba dzieci 
Dopłata do 1 

ucznia (tys. zł) 
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Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, http://um-dabrowa.pbip.pl/?event=informacja&id=5267 



Świadczenia rodzinne, 
alimentacyjne, składki na 
ubezp. emeryt. i rentowe 
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Pomoc społeczna – 6,8 mln zł (21%) 

Duża część tej kwoty (4,3 mln) jest przeznaczana na wsparcie potrzebujących rodzin w naszej 
gminie. Są to świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz dodatki 
mieszkaniowe, które w całości finansujemy ze środków własnych gminy. 
 
Dotacje państwowe (kolor czerwony) nie są wystarczające i gmina z własnych środków dokłada 
2,5 mln zł do pomocy społecznej (kolor zielony). 

2,5 
mln 

4,3 
mln 

Dotacja 
państwowa 

Środki własne 
gminy 

Zasiłki i pomoc w naturze 

Utrzymanie MOPS 

„Posiłek dla potrzebujących”- dożywianie dla 650 osób 

Dodatki mieszkaniowe 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dzieci w domach dziecka 

Pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej 

Usługi opiekuńcze 

6,8 mln 

Projekt „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra” 



 0,2     

 1,9     

 0,6     

 0,2     

Administracja publiczna – 2,9 mln (9%) 

To wydatki na pracę Urzędu Gminy: utrzymanie budynków, wynagrodzenia pracowników oraz diety 
radnych i sołtysów. Sołtysi otrzymują też tzw. inkaso, czyli część podatku rolnego (max. 10%), który 
pobierają na rzecz gminy od mieszkańców swojego sołectwa. Inkaso to ich wynagrodzenie, poza 
standardową dietą sołtysa (80 zł miesięcznie). 
Większość wydatków w tej grupie to płace pracowników zatrudnionych w UMiG, ale mamy też 
drobny budżet odłożony na promocję Dąbrowy i okolic. 

Urzędy wojewódzkie 
Koszty wykonywania zadań 

zleconych gminie. 
Dostajemy 61 tys. dotacji od 

wojewody, pozostałą część 
wydatków (145 tys.) musimy 

pokryć z pieniędzy gminy.  

Urząd Gminy 

Rada gminy (diety). 
W tym 0,1 na diety i 
inkaso sołtysów. 

Płace 

Wydatki 
bieżące 

29 tys. zł 

Wydatki na promocję 



Gospodarka mieszkaniowa – 1,9 mln (6%) 

To wydatki na utrzymanie nieruchomości, które są własnością gminy. 
Większość tej kwoty (1,4 mln zł) to podatek od nieruchomości płacony za grunty będące własnością 
gminy – tak, gmina też płaci podatki od nieruchomości. 
Pozostała część to wydatki na administrowanie nieruchomościami - czynsze, remonty i media w 
lokalach socjalnych, opłaty notarialne. 

Transport i łączność – 1,7 mln (5%) 
Wydatki w tej kategorii są w 70% przeznaczone na budowę i remonty dróg. Dzielą się one na wydatki 
majątkowe (czyli inwestycje w nowe drogi lub duże remonty) oraz wydatki bieżące (czyli pieniądze 
przeznaczone na konserwacje i utrzymanie dróg). 

Bieżące utrzymanie i konserwacja: 
Bieżące i zimowe utrzymanie dróg 250 tys.    
Zakup znaków i piaskosoli 65 tys.    
Remonty dróg gruntowych i żwirowych 200 tys. 

Inwestycje drogowe w 2015 roku: 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B - 
Nowa wieś nr 671 

1,1 mln     

2. Wykonanie dokumentacji do przebudowy 
nawierzchni 4 dróg w Dąbrowie i na wsiach 

67 tys.     
70
% 

30
% 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,7 mln (5%) 

1 mln zł z tej części budżetu zostanie wydane na gospodarowanie odpadami – czyli odbiór, 
selekcję i składowanie śmieci. 
Pozostałe wydatki dzielą się na wiele różnych, mniejszych zadań: 

Gospodarka 
odpadami 

Oświetlenie ulic 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz program usuwania azbestu 

Utrzymanie zieleni 

Odłów bezpańskich psów 

Oczyszczanie miast i wsi 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Remont wieży widokowej w Szuszalewie (w ramach programu UE Leader. 
Wkład gminy to 5 tys. zł, dotacja z UE to 9 tys. zł) 

tys. 

tys. 

tys. 

tys. 

tys. 

tys. 

tys. 

1 mln 



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,1 mln (3%) 

+ Świetlice wiejskie: 37 tys. zł 

+ M-GOK Dąbrowa: 623 tys. zł 
+ Biblioteki gminne: 395 tys. zł 

+ Ochrona zabytków: 10 tys. zł 

Rezerwy ogólne i celowe – 0,4 mln (1%) 
W tym 310 tys. zł to rezerwa ogólna budżetu – na wszystkie nieprzewidziane i niezaplanowane 
wydatki. 90 tys. zł to dodatkowa rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Obsługa długu gminy – 0,36 mln (1%) 
Tyle będzie kosztowało gminę spłacanie odsetek od 
zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. 

M-GOK i biblioteki 
to Instytucje Kultury, 

a więc na swoje 
utrzymanie dostają 
pieniądze z budżetu 

gminy. 

Na podstawie uchwały radnych każdy mieszkaniec lub instytucja działająca 
w gminie może otrzymać dotację na remont i konserwację zabytków, 
znajdujących się na ich terenach. Aby się o nią ubiegać, należy złożyć 
wniosek w Urzędzie Gminy. 



Ochrona zdrowia – 0,25 mln (0,8%) 

Zwalczanie 
narkomanii: 

10 tys. zł Szpital w Dąbrowie – zakup 
agregatu prądotwórczego: 
50 tys. zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 149 tys. zł 

Dofinansowanie 
WTZ: 21 tys. zł 

Kultura fizyczna i sport– 0,23 mln (0,7%) 

Utrzymanie stadionu miejskiego 
i „orlika”: 26 tys. zł Sport w szkole: 35 tys. zł 

Dofinansowanie projektów sportowych realizowanych 
przez organizacje spoza sektora finansów publicznych 
(np. Dąb Dąbrowa, Szczypiorniak). Środki przyznawane 
są organizacjom w ramach corocznego konkursu i w 
2015 roku ich pula to 166 tys. zł 



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 0,15 mln (0,5%) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Płace 79 tys.    
Diety za udział w akcjach gaśniczych 12 tys.    
Utrzymanie samochodów i infrastruktury OSP 43 tys. 

Straż Graniczna – zakup 
paliwa dla placówki w 
Nowym Dworze: 2 tys. zł 

Dofinansowanie patroli na 
terenie miasta: 10 tys. zł 

Rolnictwo i łowiectwo – 0,16 mln (0,5%) 

Wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej: 25 tys. zł 

Składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich, 
Związek Komunalny Biebrza: 112 tys. zł 

Utylizacja padłych 
zwierząt: 6,5 tys. zł 

Nagrody za prezentacje dla 
hodowców z terenu gminy: 3 tys. zł 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013: 14 tys. zł 



Informatyka – 0,12 mln (0,4%) 

To wydatki na wdrożenie dwóch rozwiązań informatycznych: 
1. Dziennik elektroniczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku. 
2. Elektroniczny obieg dokumentów między UMiG a jednostkami gminy (np. 

szkołami, M-GOK, MOPS). 

Adnotacje nt. metodologii opracowania, źródeł danych, skrótów i zaokrągleń: 
1. Przedstawione tutaj kategorie przychodów i wydatków nie zgadzają się w 100% z oficjalną klasyfikacją budżetową. Trzymałem 

się logiki jasnej dla zwykłego mieszkańca, dlatego niektóre kategorie zostały przeze mnie połączone – np. w ramach wydatków 
na edukację i wychowanie zawarłem również wydatki na żłobki, świetlice szkolne i pomoc materialną dla uczniów, bo według 
mnie wszystkie te wydatki dotyczą edukacji i wychowania dzieci. Jeśli chcesz sprawdzić podział budżetu według oficjalnej 
klasyfikacji, zajrzyj do uchwały budżetowej w BIP Dąbrowy Białostockiej (www.dabrowa-bial.pl) 
 

2. Niektóre, najczęściej drobne kwoty (kilkaset do dwóch tysięcy złotych), nie mające większego znaczenia z punktu widzenia 
mieszkańca, zostały przeze mnie pominięte, aby nie zaciemniać zestawienia. 
 

3. Zaokrąglenia wykonywałem zgodnie z regułą matematyczną – powyżej 0,5 do 1, poniżej 0,5 do zera. Starałem się pokazać 
dokładne kwoty tam, gdzie miało to uzasadnienie z punktu widzenia mieszkańca zainteresowanego na co realnie gmina 
wydaje środki. 
 

4. Źródła danych: 
a) Uchwała budżetowa na rok 2015: http://um-dabrowa.pbip.pl/?event=informacja&id=5307 
b) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014: http://um-

dabrowa.pbip.pl/?event=informacja&id=5267 
 

5. Autor opracowania: Leszek Sutuła, leszek.sutula@gmail.com, http://mojadabrowa.wordpress.com  

Większość tej kwoty to dotacja UE (104 tys. zł), a wkład własny gminy to 18,3 tys. zł 
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