
STRESZCZENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY JAWORZE NA ROK 2016 

 
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok został opracowany zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
z uwzględnieniem uchwały Nr XXXVIII/296/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 roku 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określającej: 
• wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy, 
• terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej gminy, 
• wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych. 
 
Planowanie na rok 2016 odbywa się w warunkach stabilizacji koniunktury gospodarczej. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej RP na rok 2016 wskazuje się wręcz na poprawę 
sytuacji gospodarczej zarówno w Unii Europejskiej jak i w kraju. Odbiciem takich nastrojów są 
podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku 
inwestycyjnego Gminy, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej. Jak już wiadomo to 
jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, są głównym odbiorcą unijnych funduszy.  
 
Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej 
i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie około 40% wszystkich środków polityki 
spójności przyznanych Polsce na lata 2014–2020. Okres nowego programowania daje szanse 
pozyskania nowych środków finansowych na dalszy rozwój Gminy. Ta przesłanka stanowiła 
determinantę przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2016, w którym zabezpieczono środki 
na realizację projektów finansowanych z nowej perspektywy 2014-2020 celem efektywnego 
wykorzystania dofinansowania z Unii Europejskiej. 
 
Proces budżetowania Gminy jest szczegółowy i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, 
społeczne i prawne. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o 
zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość 
budżetowania jest efektem wdrożenia zarządzania wydatkami. Wprowadzona zasada 
dyscyplinowania wydatków oraz bardziej efektywnego poszukiwania i egzekwowania dochodów 
przynosi realne korzyści dla budżetu Gminy. Zwiększają się wpływy z dochodów własnych 
oraz następuje zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi 
i ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową 
realizację ustawowych zadań takich jak np. administracja. 
 
Zatem z wyżej wymienionych względów budżet został opracowany z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wprowadzania korekt wynikających 
z obserwacji i analizy uwarunkowań makroekonomicznych jak i sytuacji finansowej Gminy.  
 
Dlatego też projekt budżetu na 2016 rok zamknął się niewielkim deficytem budżetowym 
wynoszącym 125 000,00 zł. W wyniku prowadzenia bardzo dużego zadania inwestycyjnego 
(kanalizacja) w latach poprzednich Gmina Jaworze musiała korzystać ze zwrotnych źródeł 
finansowania, bez których nie byłoby możliwości wykonania inwestycji. Dlatego też projekt 
budżetu na 2016 rok zakłada zmniejszenie zadłużenia gminy na koniec roku 2016 .  
 
Nadal bardzo poważny udział w budżecie gminy mają wydatki na oświatę. Wydatki bieżące 
oświaty stanowią ponad 43% wszystkich wydatków bieżących gminy. Z uwagi na zapisy Karty 

Nauczyciela Gmina ma niewielki wpływ na poziom tych wydatków.  
 
 



• Subwencja oświatowa na rok 2016  5 629 773,00 zł 
• Subwencja oświatowa na rok 2015 4 960 498,00 zł 
• Wzrost w stosunku do 2015 13,5 % 
• Wzrost w kraju 5,4 % 

 
W subwencji uwzględniono skutki finansowe wynikające z awansów zawodowych oraz zwiększenia 
liczby uczniów szkół podstawowych o dzieci rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego, 
którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły 
podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.  
  

• Łączne wydatki na początek 2015 roku w oświacie (bez przedszkoli):  6 171 000,00 zł. 
• Łączne wydatki na 2016 roku w oświacie (bez przedszkoli):   6 464 200,00 zł. 
• Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę (bez przedszkoli)  

w 2015 roku a wysokością subwencji:     1 210 502,00 zł  
• Różnica pomiędzy wydatkami na oświatę (bez przedszkoli)  

w 2016 a wysokością subwencji:         834 427,00 zł 
 

• Planowane wydatki na przedszkola w Jaworzu w 2015 roku:  2 452 500,00 zł  
• Planowane wydatki na przedszkola w Jaworzu w 2016 roku:  2 534 180,00 zł 

 
W budżecie została zachowana relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
wynikającą z art. 242 uofp: 

• planowane dochody bieżące na rok 2016 wynoszą:    22 586 067,22 zł 
• planowane wydatki bieżące na rok 2016 wynoszą:    20 256 067,22 zł 

 
 
DEFICYT BUDŻETU 
 
Planowany deficyt budżetu na rok 2016 wynosi 125 000,00 zł i zostanie pokryty 
z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 125 000,00 zł. 
 
 
DŁUG PUBLICZNY 
 
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2015 (przy założeniu niepełnego wykorzystania zwrotnych 
źródeł finansowania) będzie wynosiło 12 770 130,00 zł.  
 
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 wyniesie 12 770 130,00 zł z tego: 

1. kredyty 7 651 800,00 zł 
2. pożyczki 5 118 330,00 zł (w tym pożyczka na kanalizację 5 118 330,00 zł). 

 
W roku 2016 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł, a spłata zaciągniętych 
wcześniej kredytów i pożyczek wynosić będzie 1 525 000,00 zł. 
Zadłużenie na koniec roku 2016 powinno wynosić 12 745 130,00 zł, z tego: 

1. kredyty  8 918 030,00 zł 
2. pożyczka 3 827 100,00 zł 

 
 
 
 
 
 



I. DOCHODY 
 
Planowane dochody na rok 2016 wynoszą ogółem 23 766 067,22 zł i są niższe od planowanych 
dochodów w roku 2015 (na dzień 30.09.2015 r.) o kwotę 7 586 627,42 zł. Zmniejszenie planu 
dochodów wynika głównie ze zmniejszenia zaplanowanych dochodów majątkowych związanych 
z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych (głównie z uwagi na zakończenie 
otrzymywania dotacji na budowę kanalizacji). 
 
Przy planowaniu dochodów zostały uwzględnione: 

 
1. wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 

z dnia 12.10.2015 roku określające:  
• wysokość subwencji oświatowej w kwocie  5 629 773,00 zł 

Zgodnie z pismem MF planowana część oświatowa subwencji ogółem jest wyższa od subwencji na 2015 r. o 13,5% 

i przeznaczona jest na skutki finansowe wynikające z awansów zawodowych oraz zwiększenia liczby uczniów szkół 

podstawowych o dzieci rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego, którym odroczono obowiązek szkolny oraz 

wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum 

od 1 września 2016 roku. 

• wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) –  
w kwocie 9 609 462 zł tj. o 10,4% więcej niż w roku 2015 

  (w roku 2015 – 8 702 435,00 zł ) 
W roku 2016 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ wynosi 37,79%. 

Zgodnie z pismem MF podana kwota dochodu ma charakter prognozy, a zatem kwota wpływów może ulegać wahaniom.  

2. dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 143 204,00 zł 
otrzymano decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.286.2.2015, z czego: 
o na zadania w zakresie administracji publicznej    44 597,00 zł 
o na zadania w zakresie obrony narodowej 800,00 zł 
o na zadania w zakresie ochrony zdrowia  103,00 zł 
o na zadania w zakresie pomocy społecznej  1 097 704,00 zł 

3. dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 
2 100,00 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego.  

4. dotacje celowe na zadania własne w wysokości 149 747,00 zł otrzymane decyzją 
Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.286.2.2015 na zadania z zakresu pomocy społecznej. 

5. Wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
obliczono jako iloczyn kwoty rocznej na 2016 r. tj. 1 305,00 zł oraz liczby dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego (208 dzieci) ustalonej na podstawie danych 
systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015 r. w kwocie 271 440,00 zł.  

6. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 105 800,96 zł – zadanie 
„Powiat Bielski – partnerstwo, integracja, aktywizacja” – w wysokości 105 800,96 zł  

7. dochody z tytułu dotacji WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Rewitalizacja 
zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu” – 100 000,00 zł. 

8. dochody z tytułu dotacji WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Zabiegi 
pielęgnacyjno-konserwacyjne pomników przyrody na terenie Jaworza – 30 000,00 zł. 

9. dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury Sportowej: Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 
w kwocie 850 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2007-2018.  

10. dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat Wsparcia Budownictwa Socjalnego 
z BGK: Budowa budynku socjalnego w kwocie 225 000,00 zł.  

 
 
 



Dochody własne gminy 
 
Należy zaznaczyć, że Gmina ma ograniczony wpływ na wielkość dochodów. Gmina decyduje 
jedynie o wysokości podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości. 
Jednak dochody z tego tytułu mogą rosnąć tylko w ograniczonym stopniu wynikającym 
z maksymalnych stawek ustalonych przez Ministerstwo Finansów.  
 
Poniższe zestawienie obrazuje sytuację wpływów fiskalnych gminy Jaworze. 
 

1. Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie planowanego wymiaru podatkowego 
na 2016 rok i analizy przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku uwzględniającego 
średnią nieściągalność podatków w naszej gminie. Podatek od nieruchomości od osób 
prawnych oszacowano w wysokości 1 400 000,00 zł a podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych oszacowano w wysokości 1 320 000,00 zł. 

 
2. Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie planowanego wymiaru 

podatkowego na 2016 rok i analizy przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku 
uwzględniającego średnią nieściągalność podatków w naszej gminie.  
 

3. Pozostałe podatki i opłaty zostały skalkulowane na podstawie analizy planu na rok 
2015 rok oraz przewidywanego wykonania na 31.12.2015 r.  
 

4. Opłaty z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania ustalone zostały na podstawie 
obowiązujących stawek oraz danych wg stanu na dzień 30.10.2015 r. 
 

5. Dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za korzystanie ze stołówek 
szkolnych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek oraz liczby dzieci 
uczęszczających do przedszkoli lub korzystających ze stołówek szkolnych. 
 

6. Dochody z tytułu tzw. renty planistycznej skalkulowano na postawie pozostałych do 
zapłaty decyzji oraz planowanych nowych decyzji w związku z uchwaleniem nowych 
planów zagospodarowania przestrzennego tj. około 45 000,00 zł.  
 

7. Dochody za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, co wynika 
z umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.  
 

8. Dochody z tytułu opłaty tzw. śmieciowej zaplanowano w wysokości 870 000,00 zł. 
 

9. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2015 
roku uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia ich w 2016 roku.   

 
 

Planowane na rok 2016 dochody są realne do wykonania. Jedyne zagrożenie jakie 
istnieje to możliwość nieotrzymania w pełnej wysokości dotacji na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych.  
 
 
 
 
 
 
 



II.WYDATKI 
 
Podział planowanych wydatków ujęty został wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (uofp). Zgodnie z przepisami uofp 
zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza kwoty planowanych dochodów bieżących. 
 
Planując podział wydatków na poszczególne działy, kierowano się wnioskami zgłoszonymi przez 
poszczególne komisje rady, organizacje pozarządowe, mieszkańców oraz zadaniami nałożonymi 
na gminę przez ustawy. 
 
Ponieważ planowane dochody są niższe od potrzeb, nie ma możliwości zapewnienia 
realizacji wszystkich zadań zgodnie z oczekiwaniami, jakie zostały przedłożone przez 
poszczególne komisje i organizacje oraz jednostki organizacyjne i referaty urzędu 
gminy czy osoby fizyczne. 
 
Planując wydatki, starano się zabezpieczyć niezbędne minimum dla prawidłowego funkcjonowania 
poszczególnych jednostek budżetowych (oświata, GOPS) oraz gminy jako całości. 
 
Wszelkie dodatkowe środki finansowe na wydatki wymagać będą merytorycznego 
uzasadnienia i realizowane będą w miarę uzyskania dodatkowych dochodów. 
 
Dynamika wydatków w stosunku do planu roku 2016. 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan na 

30.09.2015 
Plan na 2016 

Dynamika 
2016/2015 

Ogółem 36 161 245,582 23 891 067,22 66,07% 
w tym: 
A. Wydatki bieżące 20 614 722,71 20 256 067,22 98,26% 
z tego: 
1. wydatki jednostek budżetowych 15 846 782,32 16 389 296,26 103,42% 
w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

9 774 228,19 10 236 075,00 104,73% 

wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 

6 072 554,13 6 153 221,26 101,33% 

2. dotacje na zadania bieżące 1 415 080,00 1 629 166,00 115,13% 
3. świadczenia na rzecz osób   

fizycznych 
1 743 029,12 1 695 166,00 97,25% 

4.wydatki na programy 

współfinansowane ze środków unijnych 
1 179 831,27 122 200,96 10,36% 

5.obsługa długu 430 000,00 420 000,00 97,67% 
B. Wydatki majątkowe 15 546 522,87 3 635 000,00 23,38% 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 546 522,87 3 635 000,00 23,38% 
z tego: 

wydatki na programy współfinansowane 

ze środków unijnych 
14 160 922,87 700 000,00 4,94 

 
 
 



 
Wydatki bieżące 
 
W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na: 
 
a) wydatki jednostek budżetowych (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, 

Przedszkola nr 1 i 2, Gminny Zespół Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)  
Są to wydatki zapewniające w sposób oszczędny funkcjonowanie jednostek budżetowych.  

W planie finansowym Urzędu oprócz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu zapewniono środki 

na bieżące utrzymanie dróg gminnych, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne ochronę zdrowia, 

obsługę długu, gospodarkę komunalną, kulturę, sport oraz wszystkie inne wydatki nieujęte w planach pozostałych 

jednostek.  

 

b) dotacje w wysokości 1 629 166,00 zł, z tego: 
1. dla organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 165 500,00 zł 
zgodnie z gminnym programem współpracy gminy Jaworze z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016. Zaplanowano kwotę 
93 000,00 zł na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwotę 
60 000,00 zł na działania w zakresie kultury fizycznej, kwotę 5 000,00 zł na zadania 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz kwotę 7 500,00 zł na zadania w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi.  

2. na zadania w zakresie sportu: 55 000,00 zł; 
3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: 

� Ośrodek Promocji Gminy Jaworze:     550 000,00 zł 
� Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu:     245 000,00 zł 
� Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu 140 000,00 zł 

4. dotacja dla instytucji kultury udzielana z Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii 
w wysokości 3 000,00 zł; 

5. dotacja dla instytucji kultury udzielana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w wysokości 3 500,00 zł; 

6. dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 
38 020 zł, z tego dotacja dla Miasta Bielska-Białej – opieka nad zwierzętami bezdomnymi  
- 30 000,00 zł 

7. dotacja dla Miasta Bielska-Białej – pomoc finansowa na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – 5 102,00 zł; 

8. wpłaty na Fundusz Policji: dodatkowe patrole – 5 000,00 zł; 
9. dotacja dla Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa na dopłatę do PKS Bielsko-Biała SA 

w kwocie 237 302,00 zł; 
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

190 000,00 zł. 
 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 695 166,00 zł, 
z tego: 
1. świadczenia wypłacane przez GOPS w wysokości 1 197 766,00 zł, w tym świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 015 710,00 zł 
2. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 321 900,00 zł 
3. ryczałty dla radnych w wysokości 125 000,00 zł 
4. świadczenia dla strażaków za akcje 2 200,00 zł 
5. stypendia dla uczniów 23 000,00 zł 
6. pozostałe świadczenia dla pracowników (zakup odzieży, pranie odzieży, zakup okularów 

korekcyjnych) wszystkie jednostki budżetowe łącznie 25 300,00 zł 
 



d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych w wysokości 
122 200,96 zł, w tym: 

� POWIAT BIELSKI - PARTNERSTWO, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA w wysokości 
122 200,96 zł. Program jest reali9zowany ze środków pochodzących z nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 z POKL. 

 

e) wydatki na obsługę długu  
w roku 2016 spłacane będą odsetki od 5 kredytów zaciągniętych w bankach oraz 1 pożyczki 
zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach. 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
 

Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki 

010   Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 

 
01010 Kanalizacja w Gminie Jaworze 450 000,00 

600   Transport i łączność 430 000,00 

 
60016 Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej  430 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 075 000,00 

 
70005 Wykupy gruntów 50 000,00 

 
70005 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę 
budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu na tzw. „Dom 
Zdrojowy” (dom kultury i integrator społeczny) 

150 000,00 

 
70005 

Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze 

100 000,00 

 
70005 Budowa budynku socjalnego 750 000,00 

 
70005 Modernizacja budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej  10 000,00 

 
70005 

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego 

nr 40 ul. Zdrojowa 
15 000,00 

754   Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 

 
75495 Monitoring wizyjny Gminy 20 000,00 

758   Różnie rozliczenia 100 000,00 

 
75818 Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016" 100 000,00 

801   Oświata i wychowanie 103 000,00 

 
80101 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu  48 000,00 

 
80104 Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1  15 000,00 

 
80104 Adaptacja pomieszczeń na jadalnię w Przedszkolu nr 2 11 000,00 

 
80110 Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu  20 000,00 

 
80110 Zakup kserokopiarki 4 000,00 

 
80114 Adaptacja pomieszczeń na archiwum 5 000,00 

852   Pomoc społeczna 7 000,00 

 
85219 Zakup kserokopiarki 7 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 

 
90015 Budowa oświetlenia ulicznego 50 000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 1 400 000,00 

 
92601 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 1 400 000,00 

 RAZEM  3 635 000,00 

 



Poniżej przedstawiono krótki opis głównych wydatków inwestycyjnych oraz zakupów 
inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok. 
 
W dziale 010 zaplanowano wydatki na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Jaworze. Gmina nadal planuje kontynuować zadanie i starać się o środki na budowę dodatkowej 
kanalizacji. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 450 000,00 zł.  
 
W dziale 600 zaplanowano wydatki na modernizację i budowę infrastruktury drogowej 
w kwocie 430 000,00 zł.  
 
W dziale 700 zaplanowano wykupy gruntów, które będą stanowiły własność Gminy Jaworze, 
w kwocie 50 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano także wydatki na dokumentację techniczno-
projektową rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy 
ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 
Rewitalizacja obszaru zdegradowanego realizowana będzie poprzez wyposażenie społeczności 
zamieszkującej obszar zdegradowany w infrastrukturę związaną z prowadzeniem usług 
społecznych. Polegała będzie na modernizacji zdegradowanego budynku wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia na potrzeby stworzenia Centrum Usług 
Społecznościowych w Jaworzu i przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia marginalizowanej 
społeczności zamieszkującej gminę, będącej obszarem wymagającym rewitalizacji przy 
wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji. Projekt ma charakter przedsięwzięcia 
kompleksowego koordynującego interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w 
ramach EFS. W oparciu o utworzone Centrum Usług Społecznych Gmina Jaworze realizowany 
będzie projekt z zakresu usług społecznych, finansowany w ramach EFS, a dotyczący określonej 
grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Zaplanowano także dokumentacji 
techniczno-projektowej montażu kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze. Zastosowane systemy fotowoltaiczne 
będą wytwarzały prąd przez cały długoletni okres eksploatacji w sposób wysoce efektywny, 
czysty i przyjazny dla środowiska naturalnego. Inwestycje w budynkach użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Jaworze poprawią efektywność energetyczną i wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii. W dziale tym planuje się także budowę budynku socjalnego w kwocie 
750 000,00 zł, którego budowa przewidziana jest na lata 2016-2018. W dziale tym zaplanowano 
także modernizację łazienki wspólnej w budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej oraz 
zakup oraz montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku nr 40 przy ul. Zdrojowej. 
Z posiadanych ekspertyz piec ten nie nadaje się już do dalszych remontów, z uwagi na znaczne 
koszty naprawy i brak dostępu do części zamiennych. 
 
W dziale 754 zaplanowano wydatki inwestycyjne na dalszą rozbudowę monitoringu gminnego.  
 
W dziale 801 zaplanowano przede wszystkim wydatki na modernizacje pomieszczeń 
wewnętrznych oraz instalacji w budynkach oświatowych oraz adaptację pomieszczeń 
na archiwum w GZO. 
 
W dziale 900 planuje się wydatki budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Jaworze. 
 
W dziale 926 zaplanowano wydatki na „Budowę pełnowymiarowej hali sportowej” 
w wysokości 1 400 000,00 zł, której budowa przewidziana jest na lata 2016-2018. 
 
 


