
[ 9 ]Pierwsza
Julia Urbańczak z Osiecznej dopiero zaczyna poznawać
świat, a już przyznano jej poczwórne miano pierwszeństwa.
Jest bowiem pierwszym dzieckiem w gminie, które w 2011
roku przyszło na świat.
Jest też pierwszym dzieckiem

Agnieszki i Szymona Urbańcza-
ków – szczęśliwych rodziców, no i
pierwszą wnuczką Heleny i Marka
Juchów oraz pierwszą prawnuczką
Gertrudy Maciejewskiej. Julka uro-
dziła się 9 stycznia 2011 roku, była
więc chyba najlepszym prezentem
na dzień babci i dziadka.

Maleństwo, to doskonałe okre-
ślenie dla tego dziecka, bowiem z
chwilą przyjścia na świat ważyła
2700 gramów. Jest malutka, ale
już wie jak skupić na sobie uwagę
rodziny. My życzymy by rosła
zdrowo na wesołą i szczęśliwą
dziewczynkę.

PRZEGLĄD OSIECKI

Gmina Osieczna przywitała Nowy 2011 Rok z optymizmem. Ma ku temu
powody. W przedostatnim dniu starego roku radni podjęli uchwałę w sprawie
zatwierdzenia budżetu. Jak sami powiedzieli czują, że jest to historyczny mo-
ment, bowiem takiego wzrostu dochodów w budżecie gmina jeszcze nie od-
notowała. Przyszłoroczne dochody budżetowe wzrosną o 53% w porównaniu
z 2010 rokiem i wyniosą 31.698.194,99 zł. Dla porównania dochody budże-
towe na 2010 rok opiewały na kwotę 20.688.215 zł. Wzrost ten spowodo-
wany jest przede wszystkim pozyskaniem pieniędzy z funduszy unijnych,
które w tym roku przekroczą 6 milionów złotych oraz wzrostem dochodów
własnych gminy. Dochody gminne większe o 11 milionów złotych pozwolą
na zintensyfikowanie działań inwestycyjnych prowadzonych we wszystkich
miejscowościach.

- Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację budowy sieci kanali-
zacyjnej w Kąkolewie, pobudujemy drogi, w tym także tę prowadzącą przez
Trzebanię - powiedział w czasie trwania sesji burmistrz Stanisław Glapiak.
Z pewnością każda z osiemnastu miejscowości gminnych odczuje wzrost

budżetu, bowiem w każdej planowane są prace modernizacyjne.
A oto pozostałe informacje budżetowe.
Dochody. Największą część dochodów subwencja. W roku bieżącym

gmina otrzyma 10.129.829 zł subwencji, w tym na oświatę 6.450.347 zł. Po-
zostałe to subwencje wyrównawcze z budżetu państwa. Znaczną pozycję w
dochodach zajmują podatki. Wszystkie podatki od osób fizycznych, praw-
nych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dadzą gminie
8.567.589 złotych. I jeszcze jedna duża pozycja w dochodach, czyli dotacje.
Te pieniądze przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie, przede wszystkim na pomoc spo-
łeczną. Na pomoc społeczną dotacja wynosi 2.586.038 zł. Pozostałe do-
chody zapisano w kilku działach. I tak: gospodarka mieszkaniowa - 1.414.673
zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.228.250 zł. Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego - 451.825 zł, turystyka - 335.196 zł. Do-
chody w dziale rolnictwa i łowiectwa są bardzo wysokie, bo wynoszą ponad
6,5 miliona zł, ale w tym są właśnie inwestycje wspierane z pieniędzy ze-
wnętrznych.

Wydatki. W roku bieżącym dużą pozycją w wydatkach będą inwestycje,
o których piszemy na stronie 3. Pochłoną one ponad 11 milionów złotych, a
więc jedną trzecią budżetu. Drugą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wy-
chowanie. Na szkoły, przedszkola, dowożenia dzieci, dokształcanie nauczy-
cieli itp. Gmina wyda 9.468.587 zł. Pomoc społeczna będzie kosztować
gminę 3.053.853 zł, a administracja publiczna - 2.937.814 zł. Z większych
pozycji po stronie wydatków wymienić jeszcze należy: transport i łączność -
3.019.509 zł (w tym są uwzględnione inwestycje drogowe), rolnictwo i ło-
wiectwo - 6528.815 zł (w tym inwestycje unijne), gospodarka komunalna i
ochrona środowiska - 1.631.203 zł, gospodarka mieszkaniowa - 530.987 zł,
turystyka - 111.836 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 137.020 zł, ochrona zdrowia - 120.00 zł, edukacyjna, opieka wychowawcza
- 327.128 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.402.205 zł, kul-
tura fizyczna - 145.00 zł.

Realizację budżetu na rok 2011 Rada powierzyła burmistrzowi Miasta i
Gminy Osieczna. Dodajmy, że gmina spłacać też będzie raty pożyczek i kre-
dytów w wysokości 1.245.535 zł. Wszystkie zamierzenia gminy uda się zrea-
lizować, jeżeli w całości wykonane będą zamierzenia po stronie dochodów.
Przypominamy, że termin wpłaty pierwszej raty podatków od osób fi-

zycznych i prawnych mija 15 marca bieżącego roku

BudŜet na rok 2011


