Załącznik do protokołu Nr III/2008 z obrad sesji
Rady Gminy w Birczy z dnia 26 marca 2008 roku

Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
Zaproszeni Goście !
Mam przyjemność zaprezentować państwu najwaŜniejszą uchwałę Rady Gminy, jaką
jest budŜet Gminy na 2008 rok, czyli roczny plan finansowy działalności gminy w
zestawieniu przewidywanych dochodów i wydatków związanych z działalnością
samorządu, który określa wysokość kwot na poszczególne zadania i dziedziny Ŝycia
naszej gminy. Debata nad tym dokumentem corocznie wzbudza wielkie emocje i
oczekiwania w zakresie realizacji zadań we wszystkich dziedzinach Ŝycia naszych
mieszkańców oraz wiele niepewności co do zapisanych kwot w poszczególnych
działach budŜetu i stawia nam pytanie czy na pewno będzie to zrealizowane.
W ubiegłym roku nie miałem przyjemności wystąpić w debacie budŜetowej,
niemniej jednak pracując nad ubiegłorocznym budŜetem informowałem Wysoką
Radę, Ŝe nie będzie to rok, który w zakresie dochodów i wydatków sprosta
oczekiwaniom naszego społeczeństwa z powodu zobowiązań z roku 2006
wynoszących ogółem 1.956.105,05 zł - bez kredytów, które naleŜało spłacić
budŜetem 2007 roku. Z perspektywy roku okazał się bardzo rozwojowym
budŜetem dzięki temu, Ŝe wpłynęły dodatkowe dochody nieplanowane w budŜecie
oraz przy jego realizacji zastosowano system zadaniowo - administracyjny, a nie
odwrotnie, a to Wysoka Rada oceni na sesji przyjmując roczne sprawozdanie z
wykonania budŜetu za 2007 rok.
Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
Zaproszeni Goście !
Przygotowany na dzisiejsze obrady budŜet w stosunku do jego projektu został
zmodyfikowany z powodu wielu czynników.
Po pierwsze najwaŜniejszym czynnikiem tych zmian były moje spotkania ze
wszystkimi mieszkańcami naszej gminy, którzy przedstawili mi swoje potrzeby i
wskazali niezbędne zadania, które winny być wykonane w 2008 roku.
Po drugie nie wiedziałem czy zdąŜę przygotować wszystkie waŜne inwestycje pod
względem prawnym i technicznym.
Po trzecie nie do końca znany jest program wspierania róŜnych dziedzin Ŝycia
publicznego i prywatnego z funduszy unijnych, pomimo tak głośnej akcji
medialnej prowadzonej od 2006 roku. Dopiero w drugim w trzecim i czwartym
kwartale tego roku będzie moŜna aplikować wnioski na określone zadania przy
wsparciu funduszy unijnych, które notabene w większości nie będą moŜliwe do
zdobycia w tym roku.
Po czwarte instytucje zobligowane do przekazania określanych kwot do naszego
budŜetu wielokrotnie je modyfikowały.

Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
Zaproszeni Goście !
Przedstawiony Wysokiej Radzie budŜet Gminy jest budŜetem wszystkich
mieszkańców, budŜetem rozwojowym i inwestycyjnym. Pozwólcie państwo, Ŝe
przedstawię szczegółową analizę budŜetu po stronie dochodów i są to:
1.Subwencje - kwoty pochodzące z budŜetu państwa, które dzielone są wg
specjalnych wzorów pomiędzy samorządy. Ich zadaniem jest wyrównanie
niewystarczającego poziomu dochodów własnych samorządu. Wpływy z tego tytułu
wynoszą 54,57% dochodu budŜetu.
2.Dochody w podatkach dochodowych /PIT i CIT/ - podatki/od dochodów/
płacone przez mieszkańców i firmy wpływają w całości do budŜetu państwa,
a następnie są dzielone i ich część trafia do budŜetu gminy.Wpływy z tego tytułu
stanowią 6,24% dochodu budŜetu.
3.dotacje- pieniądze otrzymywane przez gminę z budŜetu państwa na podstawie
umów i porozumień zawieranych pomiędzy administracją rządową,
a samorządową. Otrzymujemy je na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji samorządowej np. dotacje na GOPS, ŚDS,
a takŜe na realizację zadań własnych. Wpływy z tego tytułu stanowią 25,67%
dochodów budŜetu.
4.Dochody z podatku i opłat lokalnych - są to pieniądze wpływające do kasy
gminnej w związku z obowiązkowymi opłatami określonymi w ustawach lub
lokalne uchwalone przez radę gminy. NaleŜą do nich np. podatek rolny,
od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, od spadków
i darowizn, opłaty skarbowe. Wpływy z tego tytułu stanowią 8,53 % dochodów
Gminy.
5.Dochody majątkowe - kwoty uzyskiwane ze sprzedaŜy: np. ze sprzedaŜy
gruntów, budynków.
6.Pozostałe dochody - to środki pochodzące z opłat będą wprowadzane odrębnymi
uchwałami w trakcie roku budŜetowego np. opłata cmentarna, dzierŜawa, ustalonych
przez radę .
Wpływy z tego tytułu stanowią 3,57% dochodów budŜetu.
7.Środki na dofinansowanie zadań - jest to bezzwrotna pomoc finansowa
uzyskana dzięki staraniom władz gminy, przeznaczona na realizację konkretnych
zadań: przebudowę chodników w Birczy, środki z INTERREGU. Wpływy z tego
tytułu stanowią 1,42% dochodów Gminy.
Dochody ogółem wyniosą 16.191.094,90.
W dochodach nie ujęto darowizn, które będą wpływały w ciągu roku na
dofinansowanie określonych zadań. Potwierdzoną darowizną jest kwota 20,000 zł
przeznaczona na zakup samochodu straŜackiego do OSP Sufczyna, która jest
przygotowywana do włączenia do Krajowego Systemu Ratownictwa w 2009 roku.
Tym samym utrzymanie tej jednostki w 80 % będzie spoczywać na państwie oraz

dotacje z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Birczy
w kwocie 1.050.000,00 zł.

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado !
Zaproszeni Goście !
Przedstawiłem zwięzłą informację na temat dochodów gminy. A jak ma to się do
wydatków w poszczególnych działach budŜetu. Wobec tego czas na najwaŜniejsze
przedstawienie zadań, które poddane zostaną wnikliwej dyskusji.
1.Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki gminy skoncentrowane są do wpłaty 2 %
udziału z tytułu podatku na rzecz Izb Rolniczych. Nie są tu ujęte wydatki związane z
rozwojem gospodarczym tego działu. Jako Wójt swoje działania w tym zakresie
będę koncentrował na wszechstronnym rozwoju rolnictwa poprzez wspieranie
wniosków naszych rolników o wsparcie finansowe na rozwój wszelkich form
związanych z rolnictwem, wspieraniem rolników zajmujących się pszczelarstwem,
gospodarstwami agroturystycznymi, gospodarstwami ekologicznymi i skupem
produktów z tych gospodarstw oraz pomoc rolnikom na opracowanie wniosków o
środki unijne na modernizację gospodarstw oraz wspierania niskotowarowych
gospodarstw i dotacje dla młodych rolników. Rok 2008 jest pierwszym, gdzie
rolnicy za wypełnienie wniosków o dopłaty bezpośrednie będą musieli zapłacić do
ODR 25,00 zł od wniosku. Podjąłem decyzję o włączeniu grupy urzędników do
wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników nieodpłatnie. Podejmę
skuteczne działania związane z naprawą szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną
i bobry.
Ogółem wydatki wynoszą 4.660 zł.
1.Dział Leśnictwo
Na terenie gminy Bircza posiadamy ogółem, 628,5 ha lasów w 23 miejscowościach.
W obsłudze tej pracuje jeden pracownik, który posiada kierunkowe wykształcenie,
wiedzę i doświadczenie w tej branŜy i spełnia mieszkańców oraz moje oczekiwania.
Wydatki w tym dziale skoncentrowane są na pozyskiwaniu i zrywce drewna oraz na
hodowli i odnowieniu powierzchni, na których prowadzona jest gospodarka leśna, w
tym zobowiązania z roku 2007, które wynoszą 25.955,36 zł. W tym momencie
naleŜy sobie zadać pytanie co to są zobowiązania i dlaczego naleŜy je płacić z
budŜetu 2008 roku.
Zanim przejdę do odpowiedzi na zadane pytanie, naleŜy sobie odpowiedzieć na
inne pytanie, co to jest deficyt? Deficyt jest to luka finansowa występująca
pomiędzy planowanymi dochodami oraz wydatkami (wydatki bez pokrycia).
Czyli mówiąc prostym językiem wydajemy więcej pieniędzy na róŜne zadania, niŜ

mamy je faktycznie w budŜecie. I tak dla przypomnienia podaję, Ŝe deficyt w
budŜecie 2007 roku wyniósł 5.038.142,78 zł z tego zobowiązania z roku 2006
wyniosły 1.956.105,05 zł - bez kredytów.
Reasumując - w 2007 na pokrycie deficytu naleŜało wziąć kredyt w wysokości
zaplanowanego deficytu, a wzięto 2.000.000 zł plus nadwyŜka z lat ubiegłych w
wysokości 85.087,76 zł - lub wypracować dodatkowe dochody, które faktycznie
powinny być przeznaczone na zmniejszenie deficytu, a rzeczywiście szły na
realizację określonych zadań. Wracając do podstawowego pytania, co to są
zobowiązania i dlaczego je naleŜy płacić z budŜetu tegorocznego, odpowiedź jest
prosta - są to faktyczne wydatki poniesione w 2007 roku, a nie zapłacone z powodu
nie tylko braku pieniędzy, a takŜe wystawione faktury np. za m-c grudzień z
terminem płatności styczniowym, faktury przelane w styczniu, a takŜe naliczone „13tki” za 2007 r. płatne do 31.03.2008 roku oraz potrącenia od wynagrodzeń za m-c
12/07, płatne w styczniu 2008 roku (tj. ZUS,US).
Ogółem wydatki wyniosą 257.500,00
Dział : wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Wydatki tutaj skoncentrowane są na dopłatach do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, odbioru ścieków i śmieci oraz wydatki związane z dostarczaniem wody i
odbiorem ścieków i śmieci z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
Po rocznych moich i pracowników działaniach inwestycja pod nazwą "Budowa
wodociągu i stacji uzdatniania wody w Birczy" uzyskała pozwolenie na budowę i
jest to najwaŜniejsza inwestycja w tym dziale. Praktycznie ta inwestycja ma zielone
światło do jej rozpoczęcia.Występują tylko przeszkody natury finansowej.
Po pierwsze gminę nie stać na rozpoczęcie tej inwestycji przy środkach własnych.
Po drugie rozpoczęcie tej inwestycji przed złoŜeniem wniosku o środki unijne
eliminuje gminę o ubieganie się o środki unijne.
Po trzecie mieszkańcy samej Birczy muszą wnieść wkład jako jeden
z czynników, który kwalifikuje gminę o dotacje.
Po czwarte na czas realizacji inwestycji musi być przeprowadzona renowacja ujęcia
wody w Birczy, który na okres inwestycji zabezpieczy mieszkańcom Birczy wodę.
Takie działania juŜ podjąłem, poniewaŜ w chwili obecnej w studni w rynku w
Birczy brakuje wody, dlatego musi być pilnie zmodernizowana i słuŜyć do czasu
oficjalnego zakończenia inwestycji wymienionej wyŜej.
Zobowiązania na 2007r. -3.793,05 zł (dopłaty do taryf).
Dział :Transport i łączność
Generalnie wydatki na działalność związaną w transportem koncentrują się na
następujących zadaniach :
Wydatki związane z modernizacją istniejących dróg poprzez ułoŜenie nawierzchni z
masy mineralno asfaltowej na ul . Szkolnej w Birczy i Kotarby, droga Leszczawka
Malawa i Lipa-Przysada, czyszczeniem rowów, zakupem kręgów betonowych na
zjazdy, zakupem płyt, korytek, rur, utrzymaniem mostów i kładek. Jednym z

waŜnych działań, które w br. zostaną wykonane, to oznakowanie wszystkich dróg
na terenie gminy, które z polecenia Starostwa winny być wykonane trzy lata temu.
Pozostałe wydatki, to wymiana wszystkich starych chodników w Birczy przy
wsparciu Marszałka Województwa w kwocie 80 % , tj. blisko 256.000 zł planowanej
inwestycji oraz kontynuacja budowy chodników przy drodze krajowej Stara
Bircza do Korzeńca przy udziale GDDiA w Rzeszowie, zakończenie parkingu przy
wjeździe do Birczy oraz przygotowanie do następnych parkingów w miejscowości
Bircza i Stara Bircza. Rozpoczęta zostanie w tym roku modernizacja dwóch
przystanków w miejscowości Bircza i innych miejscowościach gminy.
Dofinansowanie do dróg powiatowych w następujących miejscowościach: Jawornik
Ruski, śohatyn, Huta Brzuska, Jasienica, Kotów, Leszczawa Górna, Leszczawka,
BrzeŜawa, Borownica, w tym zobowiązania z roku 2007, które wynoszą 159.95,00
zł.
W ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych i przyznanych 80.000 zł zostanie
zmodernizowana droga Bircza -Wola Korzeniecka poprzez ułoŜenie na tej drodze
masy mineralno - asfaltowej.
Plan na dział Transport - 1.880.000,00 zł, w tym zobowiązania łączne wydatków 506.242, 25 zł.
W roku bieŜącym będzie składany wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego o środki unijne na modernizcję drogi gminnej Leszczawka - Kuźmina.
Wartość tej inwestycji wynosi 1.500.000 zł.
Będzie równieŜ składany wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o
środki na remont drogi Leszczawa Dolna - Kopań, przy udziale 100.000 zł
od Marszałka i 100.000 zł - środki własne.
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale zabezpieczone są na remont budynku po byłym ośrodku
zdrowia w śohatynie, w tym wydatki związane z podatkiem od nieruchomości,
utrzymaniem świetlic wiejskich i innymi wydatkami związanymi z utrzymaniem
mienia komunalnego.
Ogółem wydatki wynoszą 190 tyś. zł, w tym zobowiązania -23.362,72 zł
Dział : działalność usługowa
Wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Bircza. W tym dziale w roku bieŜącym podejmę działania związane z
wykupem gruntów na poszerzenie cmentarza komunalnego w Birczy i budowę
parkingów przy cmentarzach komunalnych w Birczy.
Ogółem wydatki, to kwota 12 tys. zł w tym zobowiązania - 480 zł.

Dział : Administracja publiczna

Są to wydatki związane z utrzymaniem podległej mi administracji oraz pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na podstawie umów zawartych z
Urzędem Pracy w Przemyślu. Ogółem zatrudnionych jest 40 osób, w tym przy
dofinansowaniu z budŜetu gminy w wysokości 60% - 27 osób, natomiast z budŜetu
gminy w całości opłacanych jest 13 osób.
Ponadto na prace społeczno-uŜyteczne zatrudnionych jest 20 osób.
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Administracji są na poziomie roku
2006. Pomimo, Ŝe w najbliŜszym czasie ma być podpisane rozporządzenie w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, budŜet roku bieŜącego nie
przewiduje podwyŜek dla pracowników Administracji.
Na utrzymanie Rady Gminy 185 tys. w tym zobowiązania 190.748,32 zł.
Ogółem wydatki 2.945.950 zł.
Dział: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.
Są to wydatki związane z utrzymaniem rejestru mieszkańców gminy Bircza.
Ogółem wydatki 1.238 zł, w tym zobowiązania -„0”
Dział: bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poŜarowa.
Wydatki w tym dziale, to wynagrodzenie dla kierowcy ochotniczej straŜy PoŜarnej w
Birczy, umowy zlecenia dla pozostałych kierowców OSP, tj.: Huta Brzuska,
Sufczyna, Leszczawa Dolna, Kuźmina, Leszczawka, Lipa, BrzeŜawa, Borownica i
śohatyn, wynagrodzenie dla pracownika do spraw OC i zarządzania kryzysowego.
W zadaniach inwestycyjnych, to zakup samochodu dla OSP Sufczyna, zakup pompy
szlamowej dla OSP Huta Brzuska, zakup motopompy pływającej dla OSP
Borownica, modernizacja samochodu poŜarniczego Lublin OSP Bircza, który
zostanie przekazany dla OSP Leszczawa Dolna.
Przygotowywana jest dokumentacja pod budowę budynku wielofunkcyjnego dla
potrzeb OSP Bircza.
Ogółem wydatki w tym dziale wyniosą 221.400 zł w tym zobowiązania 43.957,42
zł.
Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W tym dziale są to wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno -prowizyjnym
dla sołtysów oraz niezbędne materiały biurowe.
Ogółem wydatki 31 tys. zł w tym zobowiązania 650,00 zł.

Dział: obsługa długu publicznego.

Są to wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek.
Ogółem wydatki 150 tys. w tym zobowiązania „0”
Dział: róŜne rozliczenia.
Jest to kwota związana z rezerwą celową na nieprzewidziane wydatki związane z
zarządzaniem kryzysowym .
Ogółem wydatki wynoszą 1.000 zł
Dział : oświata i wychowanie.
Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkoły zawodowe, Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, dowoŜenie uczniów, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli. Jednym z najwaŜniejszych wydatków jest budowa Hali
Sportowo - Widowiskowej w Birczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie
1 mln zł z budŜetu Gminy oraz Ministra Sportu w kwocie 1.050.000 zł. Następne
inwestycje w dziale oświaty, to rozbudowa i modernizacja budynku byłej biblioteki
na potrzeby Gimnazjum w Birczy.
Inne wydatki, to: dopłata do kursu kierowców dla uczniów szkoły średniej oraz
pomoc w utworzeniu Szkoły Średniej dla Dorosłych w Birczy.
W ramach 0,6% rezerwy zostały złoŜone wnioski do Ministra Edukacji Narodowej w
Warszawie o środki na remonty bieŜące szkół w: Sufczynie, śohatynie, Kuźminie i
Leszczawie Dolnej.
Dyrektorzy Szkół równieŜ indywidualnie skladają wnioski o dodatkowe środki.
Pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski dla SP Leszczawa Dolna i Kuźmina, w
wyniku których szkoły te otrzymają po 10.000 zł, przeznaczając je na wymianę okien
w budynkach szkolnych. Wnioski te były składane do Telewizji Polskiej - "Reklama
- dzieciom" w Warszawie.
Ponadto w najbliŜszych dniach będą składane wnioski o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania
remontów bieŜących dla niŜej wymienionych szkół podstawowych:
 SP KuŜmina - na kwotę 87.900 zł,
 SP śohatyn – na kwotę 8.100 zł,
 SP Sufczyna – na kwotę 49.500 zł,
 SP Leszczawa Dolna – na kwotę 99,850 zł.
Ogółem wydatki to 8.915.013 zł w tym zobowiązania 634.628,44 zł (doŜywianie
uczniów,”13-tka”, składki, opał, obsługa).

Dział: ochrona zdrowia.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem na 1/2 etatu pełnomocnika Wójta do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz wydatki
związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.
Ogółem wydatki 52 tys. zł w tym zobowiązania „0”.
Dział: Pomoc Społeczna.
Wydatki związane z tym działem to wydatki na utrzymanie pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz
wydatki związane wypłatą świadczeń przewidzianych ustawami. NajwaŜniejsze
wydatki, to wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji budynku gospodarczego z
przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy, którego termin
oddania planuję na III kwartał br.
W ramach zagospodarowania ludzi związanych z problemami własnego
funkcjonowania podpisano z Urzędem Pracy w Przemyślu porozumienie na
skierowanie 20 mieszkańców Gminy Bircza do wykonywania prac społecznouŜytecznych.
Ogółem wydatki 4.610.000 zł w tym zobowiązania 43.545,12 zł.
Dział: edukacyjna opieka wychowawcza.
Są to wydatki związane ze stypendiami socjalnymi dla uczniów.
Ogółem wydatki 1.000 zł w tym zobowiązania „0”.
Dział: gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Są to wydatki związane z dopłatą dla taryf dla ZGKiM, gospodarką odpadami,
oczyszczanie miast i wsi, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulicznym
i konserwacją urządzeń elektrycznych. W tym dziale najwaŜniejsze inwestycje, to
budowa kanalizacji w Leszczawie Dolnej i w Rudawce oraz zadania inwestycyjne
związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę
nowych oświetleń ulicznych w m-ci Jawornik Ruski, Bircza, Nowa Wieś, Kuźmina,
Malawa, Leszczawka, Leszczawa Dolna, Rudawka.
Jednocześnie będzie prowadzona dyscyplina finansowa wydatków w tym dziale w
zakresie prawidłowego włączania i wyłączania światła ulicznego.
Ogółem wydatki wynoszą 1.331.180 zł w tym zobowiązania 107.621,89 zł.

Dział: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale, to wydatki związane z utrzymaniem GOSiT, bibliotek na
terenie gminy oraz utrzymanie obiektów zabytkowych, tj. opracowanie rewitalizacji
Zespołu Pałacowo Parkowego w m-ci Bircza oraz dotacje dla parafii rzymskokatolickiej w m-ci Bircza i Lipa (remont zabytkowego Kościoła w BrzeŜawie).
Ogółem wydatki 560.000 zł.

Dział: kultura fizyczna i sport.
Są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy oraz
dotacje celowe z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych, imprez rozrywek
dla dzieci i młodzieŜy.
Ogółem wydatki 80.000 zł w tym zobowiązania 1.344,20 zł.
Po stronie wydatków budŜet zamyka się kwotą 21.598.941,00 zł .
Dlaczego więcej wydajemy niŜ mamy dochodów ??????? Na to pytanie odpowiedź
jest prosta, wydajemy więcej, poniewaŜ inwestujemy - aby zapewnić rozwój Gminy
i podnieść standard Ŝycia mieszkańców. Wymaga to zaangaŜowania w krótkim
czasie duŜych pieniędzy, których Gmina nie jest w stanie na bieŜąco zarobić.
Zamiast więc nakładać wysokie podatki na mieszkańców i przedsiębiorstwa zakłada
się deficyt, który jest częścią wydatków bez pokrycia.
W dochodach w Polsce 100 % samorządów zakłada deficyt, który nie ma pokrycia
w dochodach.
Deficyt musi być jednak pod kontrolą. Jego dopuszczalna wysokość całego
posiadanego długu przez Gminę jest ograniczona procentowo w stosunku do naszych
dochodów i wynosi: 51,17 % przy max. 60% planowanych.
Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
Zaproszeni Goście !
Reasumując, Wysoka Rado przedstawiany dzisiaj najwaŜniejszy dokument
finansowy Gminy Bircza zasługuje na poparcie i akceptację.

Z powaŜaniem:
Wójt Gminy Bircza
Józef śydownik

Bircza, dnia 26 marca 2008 roku

