BUDŻET GMINY GÓRA W LATACH 2014–2016

BUDŻET GMINY GÓRA NA ROK 2016

Wielkości zawarte w budżecie 2014, 2015 oraz 2016 wyraźnie wskazują na konsekwentny, dynamiczny rozwój Gminy Góra. Rozwój ten jest widoczny w szczególności w jej działalności inwestycyjnej, zasadą się już stało bowiem, że rocznie przeznacza się na inwestycje ponad 14% dochodów czyli ok. 10 mln zł. Poniższa tabela przedstawia jak kształtował się budżet Gminy Góra w latach 2014–2016. Tabela ponownie przywołuje rok 2007
w celu uwidocznienia ogromnego progresu dochodów i wydatków jaki powstał w przeciągu kilku lat w budżecie naszej gminy.

W budżecie Gminy Góra na rok 2016 zabezpieczono całość środków finansowych niezbędnych do wykonania wszystkich zadań, nałożonych przez prawo, nie tylko w zakresie
działalności bieżącej Gminy ale przede wszystkim aktywności inwestycyjnej.
Podstawowymi wielkościami opisującymi skalę budżetu są dochody i wydatki. Dochody budżetu Gminy Góra w roku 2016 to ponad 65,8 mln zł, wydatki natomiast
68,4 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich, pokaźną kwotę, blisko 9 mln zł
przeznacza się na inwestycje. Założony, niewielki deficyt budżetu, przypuszczalnie w trakcie roku budżetowego, wzorem lat poprzednich, przerodzi się w nadwyżkę budżetową.
Źródła dochodów oraz cele na jakie wydawane są środki finansowe z budżetu Gminy
Góra na rok 2016 przedstawiają poniższe wykresy.
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dane w tabeli obrazują wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia danego roku, a dane roku 2016 dotyczą planu budżetu
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Blisko 30 mln zł, o tyle wzrosły zarówno dochody jak i wydatki w latach 2014–2016
w stosunku do roku 2007. Jeszcze większy wzrost notuje się w przypadku wydatków
majątkowych. Ponad 3 krotnie więcej w latach obecnych wydaje się na inwestycje niż
w roku porównawczym – 2007. Od roku 2008 rozpoczęła się widoczna „przebudowa”
Naszej Gminy. Zakrojona na szeroką skalę budowa nowych dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji ściekowej, świetlic, hal sportowych i boisk, remonty i modernizacje budynków szkolnych, budynków użyteczności publicznych, skwerów, placów zabaw jest widocznym wysiłkiem skierowanym do mieszkańców Gminy Góra w celu poprawy ich życia w pełnym tego słowa znaczeniu.
Kwoty wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach najlepiej obrazuje poniższy
wykres.
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Tak zaawansowana działalność inwestycyjna gminy, te średnio 10 mln zł rocznie przeznaczane na ten cel nie pochodzi jedynie z budżetu naszego samorządu ale również ze środków
zewnętrznych, a przede wszystkim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Środki zewnętrzne pozyskane od roku 2008

38,5 mln zł
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Najważniejsze z ponad 80 zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w roku
2016 to:
 budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Gimnazjum nr 1 w Górze
wraz z kręgielnią,
 budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna,
 budowa i przebudowa dróg: Góra: ul. Armii Polskiej, Sportowa, Dąbrowskiego
i Mała, łącząca os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I, Reymonta i Sikorskiego oraz Osetno Małe, Stara Góra, Glinka,
 budowa parkingów, placów, wymiana chodników: Góra: ul. Al. Jagiellonów,
Wrocławska, Szkolna, Poznańska, Mickiewicza, Kościuszki, Konopnickiej,
pl. Bolesława Chrobrego oraz Kłoda Górowska, Czernina,
 przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji w budynku ZSPGiP w Czerninie,
 budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe,
 dokumentacje na: przebudowę dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów oraz
przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Grabowno,
 rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra,
 28 zadań z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na: remonty świetlic wiejskich,
utwardzenia placów, zakupy wyposażenia, placów zabaw, altan ogrodowych.
Dodatkowo planuje się 50% dofinansowanie do zadania realizowanego przez DSDiK
we Wrocławiu – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra, ul. Starogórska
i ul. Poznańska.

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY GÓRA
NA ROK 2016

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Góra,
Sprawowanie władzy, nawet tej lokalnej, na najniższym szczeblu w dzisiejszych czasach, w demokratycznym państwie
prawa, wymaga od rządzących nie tylko posiadania mandatu otrzymanego od obywateli do sprawowania władzy,
ale wymaga też jawności i transparentności działania.
Wszystkie decyzje i działania podejmowane przez władze
publiczne powinny być znane, przede wszystkim tym, do
których są adresowane i których bezpośrednio dotyczą.
W sposób szczególny ta zasada przejrzystości w działaniu dotyczy wydatkowania środków publicznych. Środki te bowiem pochodzą
od obywateli, a uzyskane są w postaci wpływów z tytułu różnorodnych podatków i opłat.
Obowiązkiem władzy publicznej jest z jednej strony zebranie tych środków, a w przypadku nie chcących płacić na rzecz dobra wspólnego, przymuszenie do uiszczenia należności; z drugiej strony obowiązkiem władzy jest przeznaczenie tych środków na realizację
zadań służących zaspokajaniu potrzeb ludzi.
Sprawując mandat Burmistrza Góry od 2008 roku starałam się tym wymogom jawnego działania sprostać jak najlepiej. Czyniłam to na wiele sposobów. Informując o działaniach władz gminy poprzez stronę internetową gminy, gazety, w tym w szczególności w Przeglądzie Górowskim, w radiu, telewizji, składając szczegółowe sprawozdania
ze swej działalności na sesjach Rady Miejskiej. Tłumaczyłam również działania gminy podczas licznych spotkań z mieszkańcami, również podczas tych częstych spotkań
z pojedynczymi mieszkańcami gminy przy okazji chociażby lustracji miasta czy gminy, lub przy okazji wizyt mieszkańców w ramach cotygodniowych przyjęć interesantów. Jednym ze sposobów przekazywania informacji o wydatkowaniu środków z budżetu gminy Góra oraz naszych osiągnięciach i sukcesach inwestycyjnych były ulotki informacyjne.
Oddając w Państwa ręce tę publikację chcę przede wszystkim poinformować o tym na
jakie zadania i jakie cele kierować będziemy w 2016 roku środki budżetowe. Chciałabym
także przedstawić Państwu ogólny obraz budżetu gminy. Z jakich źródeł czerpiemy dochody gminy i na jakie obszary działalności gminy przeznaczamy te środki. Publikacja
ta jest także okazją do tego by podzielić się z Państwem tym co udało nam się osiągnąć
szczególnie w okresie od wydania ostatniej tego typu informacji w 2014 roku. W publikacji prezentujemy zatem nasz dorobek z tych ostatnich dwóch lat.
Liczę, że dzięki tej informacji lepiej Państwo poznacie budżet naszej gminy oraz to co
robi gmina dla poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Z pewnością, tak ja, jak
i Państwo chcielibyśmy więcej uczynić, szczególnie w swoich środowiskach, ale też
z drugiej strony musimy liczyć się z naszymi ograniczeniami jakimi są wpływy do budżetu. Nie wszystko da się zrobić naraz. Liczę tu jednak na Państwa zrozumienie, życzliwość i pomoc, a także chęć do współpracy w pozyskiwaniu jak największych środków z zewnątrz dla dalszej poprawy warunków do życia oraz klimatu do inwestowania w naszej gminie.
Życzę Państwu, by ten rok był dla nas pomyślny, obfitował w same miłe chwile, by był
spełnieniem naszych oczekiwań i pragnień, tak w życiu całej naszej wspólnoty lokalnej,
jak i Państwa życiu prywatnym.

Irena Krzyszkiewicz
Burmistrz Góry

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

GMINY GÓRA

W LATACH 2014–2015
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Wydatki majątkowe poniesione na inwestycje gminne w dziale oświata, kultura, zdrowie i sport wyniosły
około 9 mln zł. Na zadania te uzyskano dofinansowanie w kwocie 2,3 mln zł.
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Do największych inwestycji zrealizowanych w zakresie
oświaty, kultury, zdrowia i sportu zaliczyć należy:
 Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra (zdjęcie nr 1)
 Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1
w Górze na „Klub Dziecięcy”,
 Budowa kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy
wraz z wyposażeniem i oświetleniem (zdjęcie nr 2),
 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz
z zagospodarowaniem terenu (zdjęcie nr 6),
 Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkoła
Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum im. Św. Huberta w Czerninie (zdjęcie nr 7),
 Odbudowa fragmentów dawnych murów obronnych
przy ul. Staromiejskiej w Górze,
 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie,
 Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Konopnickiej
w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
 Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Góra
(zdjęcie nr 3),
 Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej
w m. Strumienna,
 Wykonanie elewacji ratusza pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w m. Czernina (zdjęcie nr 5),
 Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF
w Górze (zdjęcie nr 4),
 Przebudowa boiska w m. Czernina,
 Utwardzenie placu oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie w związku z prowadzeniem zajęć dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu,
 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Rogowie Górowskim.
Powyższe zadania inwestycyjne w tej grupie to tylko te
największe. Poza tym gmina realizowała cały szereg zadań
inwestycyjnych o mniejszej wartości.
W zakresie oświaty wspomnieć należy o opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Piastów i adaptacji pomieszczeń
po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej. Ponadto wykonano prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb
uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1 w Górze.
Poza wymienionymi już wcześniej inwestycjami związanymi z obiektami świetlic wiejskich dodać należy montaż
zbiorników bezodpływowych na ścieki przy świetlicy wiejskiej w m. Szedziec i Ligota.
W ramach działań nad ochroną zabytków opracowano dokumentację projektową dla rewitalizacji Wieży Głogowskiej w Górze.

Wydatki majątkowe poniesione na inwestycje gminne w dziale bezpieczeństwo i środowisko wyniosły
około 400 tys. zł.
Na zadania te uzyskano dofinansowanie w kwocie
ponad 26 tys. zł.
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W zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno tego publicznego, ale i bytowego oraz materialnego mieszkańców, a także w zakresie działań na rzecz
środowiska największymi zadaniami inwestycyjnymi
były:
 Termomodernizacja budynku OSP w Osetnie (zdjęcie nr 8 i 9),
 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrocławska
w Górze (zdjęcie nr 13 i 14),
 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w m. Góra,
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Świętosławy –
wybieg dla psów (zdjęcie nr 10),
 Rozpoczęcie w roku 2015 budowy oczyszczalni
ścieków w Czerninie Dolnej obsługującej miejscowości Czernina i Czernina Dolna (zdjęcie nr 11 i 12).
Obok zrealizowanych przez gminę prac związanych
z prowadzeniem robót budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i środowiska, dla poprawy stanu przyrody i standardu życia mieszkańców opracowano dokumentacje projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki.
Ponadto z innych prac inwestycyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i środowiska wykonano dokumentację projektową dot. wykonania instalacji centralnego
ogrzewania i przebudowy toalet w OSP Osetno.

Wydatki majątkowe poniesione na inwestycje gminne w dziale infrastruktura techniczna wyniosły ponad
8,5 mln zł.
Na zadania te uzyskano dofinansowanie w kwocie
ponad 3,5 mln zł.
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Z zakresu infrastruktury technicznej gmina zrealizowała
najwięcej zadań. Te największe to:
 Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska – Cicha
w m. Góra w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dwa etapy) wraz z oświetleniem (zdjęcie nr 15),
 Dalsza budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Chróścina – zakończenie prac poscaleniowych (zdjęcie nr 18),
 Budowa dróg w mieście Góra: ul. Jarzębinowa, Bukowa, Madalińskiego, Brzozowa wraz z oświetleniem (zdjęcie nr 19),
 Przebudowa drogi w m. Stara Góra i Włodków Górny,
 Wymiana chodników i nawierzchni dróg w mieście
Góra: ul. Słowackiego, ul. Wiosny Ludów i Kłodzie
Górowskiej (zdjęcie nr 16),
 Budowa i przebudowa chodników w mieście Góra:
ul. Sportowa, ul. Wiosny Ludów, ul. Świerkowa
(zdjęcie nr 21),
 Utwardzenia placów gminnych: ul. Poznańska 15,
ul. Poznańska 6–6a, ul. Wierzbowa, ul. Piłsudskiego
i ul. Pl. Chrobrego 25 (zdjęcie nr 20).
Opracowanie dok. projektowych:
 Wymiana nawierzchni dróg gminnych: ul. Dąbrowskiego i Mała, ul. Armii Polskiej w Górze wraz z parkingiem (na wysokości byłego ZOZ w Górze),
 Budowa dróg: ul. Armii Polskiej (połączenie ul. Mickiewicza z ul. Łąkową), droga łącząca oś. Kazimierza
Wielkiego i Mieszka I (w trakcie opracowania),
 Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Górze,
 Uzbrojenie terenów osiedle Lipowa w Górze (etapowanie inwestycji).
Poza powyżej wymienionymi inwestycjami Gmina Góra
we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego podjęła się 2 inwestycji na drogach wojewódzkich. Były to:
 budowa chodnika w m. Góra – Al. Jagiellonów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 (zdjęcie nr 17),
 przebudowa skrzyżowania drogi gminnej (ul. Paderewskiego) z drogą wojewódzką nr 324 oraz
przebudową zjazdu z ogródków działkowych na
drogę wojewódzką nr 324 w miejscowości Góra.
W latach 2014–2015 w Gminie Góra:
 wybudowano 2,8 km dróg,
 wybudowano ponad 4,3 km dróg w ramach prac
poscaleniowych w Chróścinie,
 wybudowano ponad 2 km chodników,
 utwardzono 2200 m2 powierzchni publicznych.

