
1



2



3

Szanowni Mieszkańcy,

RODZINA, to największa wartość, która przyświeca działaniom podejmowanym 
przez samorząd Gminy Męcinka. Filarem stanowiącym potencjał naszej wspólnoty 
lokalnej  są Mieszkańcy, którzy realizując role rodziców, dzieci, dziadków, sąsiadów 
i przyjaciół zmagają się każdego dnia z nowymi wyzwaniami stawianymi przez ży-
cie. 

Raport o stanie gminy jest informacją przedstawiającą działalność wójta  
w danym roku budżetowym. Praca samorządu polega zarówno na stanowie-
niu prawa miejscowego, jak i podejmowaniu innych działań będących od-
powiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców, w szczególności w zakre-
sie gospodarki wodnej, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ładu przestrzen-
nego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gminnych dróg  
i ulic, placów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ście-
ków, utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpado-
wej, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, sportu,  
kultury i turystyki, a także promocji gminy. 

Gmina realizuje również obowiązki wynikające z przepisów  
prawa powszechnie obowiązującego takie jak np. organizacja wyborów, 
wydawanie dowodów osobistych, koordynacja spisu powszechnego, spisu  
rolnego. Zapewnienie dostępu do przedszkoli, dobrych szkół, żłobka, dobrej opie-
ki zdrowotnej  oraz opieki społecznej to podstawowe obszary polityki społecznej 
Gminy Męcinka, w obrębie których tworzymy usługi dla naszych Mieszkańców.  
Chcemy  aby  Gmina Męcinka była nie tylko bezpiecznym miejscem do zamieszki-
wania.  Tworzymy warunki do rozwoju oraz samorealizacji.

Gmina Męcinka realizując zadania na rzecz społeczności lokalnej opiera się o długo-
okresowe i strategiczne zarządzanie, którego podstawą jest strategia rozwoju gmi-
ny. Strategia Rozwoju Gminy Męcinka na lata 2015-2025 przyjęta została uchwałą 
nr XIII/92/2015 Rady Gminy Męcinka z 26 listopada 2015 r.  Strategia zakłada reali-
zację trzech celów: 

*   Gmina o dobrych warunkach do zamieszkiwania 
*   Gmina Przedsiębiorcza, 
*   Gmina turystyczno – rekreacyjna.
 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z prezentowanym podsumowaniem 2021 roku. 
Jestem otwarty na konstruktywne sugestie z Państwa strony. 
Zawsze buduje tylko zgoda i współpraca. Życząc wszystkim wszekiego dobra,
 pozostaję z wyrazami uznania. 

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
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Dochody gminy (mln. zł.) w latach 2014 – 2021

Dochody uzyskane z tytułu dotacji w mln. zł.

Rok 2015 r.= 4,55 mln. >>>  rok 2021 = 6,968 mln. zł.
Podatki i opłaty lokalne w mln. zł.

Wynik budżetu – to różnica pomię-
dzy dochodami gminy a wydatkami.  
Wynik ujemny to deficyt, natomiast wy-
nik dodatni to nadwyżka. Gmina Męcinka  
w 2021r. osiągnęła nadwyżkę budżetową  
w wysokości ponad 5 mln zł.

Wydatki bieżące – to koszty bieżące-
go utrzymania przedszkoli, żłobka, szkół,  
biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Urzędu Gminy w Męcince. 

Wydatki inwestycyjne – to kwoty pono-
szone na inwestycje infrastrukturalne,  
takie jak np. budowa dróg, chodników, 
świetlic, wodociągów i kanalizacji.

Wynik operacyjny – pokazuje różnicę po-
między dochodami bieżącymi gminy (po-
datki, opłaty lokalne, subwencje i dotacje 
z budżetu państwa na zadania bieżące)  
a wydatkami bieżącymi. Wynik ujemny to 
deficyt, natomiast wynik dodatni to nad-
wyżka. Gmina Męcinka w 2021r. osiągnęła 
nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 
2,4 mln zł.
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Trzy główne czynniki wzrostu dochodów 
budżetu Gminy Męcinka w tym okresie to: 

• dotacje,  
• podatki lokalne,  

• udział gminy w podatku PIT

  - WYJAŚNIAMY -

SYTUACJA FINANSOWA GMINY



W okresie ostatnich 7 lat zadłużenie gminy 
wzrosło zaledwie  o 0,35 mln. zł. tj. mniej niż 
inflacja. Inwestycje natomiast wykonano na 
kwotę 31,7 mln. zł. Warto zaznaczyć, że na 
koniec I kwartału (31.03. 2022 r.) zadłuże-
nie Gminy Męcinka wynosi 4,489 mln. zł. tj. 
13,6%  a środki na rachunku bankowym bu-
dżetu to kwota ponad 12 mln zł. Mimo reali-
zacji dużych zadań inwestycyjnych sytuacja 
finansowa gminy jest stabilna.   

Udziały gminy w podatku dochodowym  
PIT w mln. zł. 
Rok 2014 = 1,7 mln zł.  >>>   rok 2021 = 4,2 mln. zł.

Wydatki gminy w latach 2015 – 2021 w mln. zł. 

Wydatki budżetu wykonane w wysokości 33,2 
mln zł. tj. 77,2% planu.  
Wszystkie podstawowe zadania bieżące gminy 
w 2021 r. zostały zrealizowane 

Wydatki inwestycyjne w okresie 2015 – 2021 
w mln. zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wynosi 5,77 
mln zł. 
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BUDŻET GMINY MĘCINKA ZA 2021 r.  
W PUNKTACH

• Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 
ponad 5 mln zł.

•  Dochody przekroczyły 107% planu.

•  Wydatki osiągnęły poziom 77,2% planu.

• Na szczególną uwagę zasługuje osiągnię-
ta nadwyżka operacyjna w wysokości 406%, 
co oznacza, że uzyskane dochody bieżące po-
kryły w całości wydatki bieżące i pozostało 
jeszcze 1,81 mln zł na wydatki inwestycyjne  
i spłatę zadłużenia.

• W okresie ostatnich 7 lat dochody budże-
tu wzrosły o 20,7 mln zł. tj. 118%  (2014 r.  
= 17,551 mln zł, 2021 r. = 38,25 mln zł).

•  Dochody z tytułu pozyskanych dotacji wzro-
sły z 4,4 mln w 2014 r. do 16,3 mln w 2021 r.  
Wzrost dochodów z tyt. dotacji prawie  
o 12 mln. zł. (trzykrotnie).

• W okresie 7 lat dochody z tyt. podatków  
i opłat lokalnych wzrosły o 2,4 mln. zł. Przy 
czym w 2015 r. obniżono podatek transporto-
wy, a w okresie 2015 – 2020 nie podnoszono 
podatków.  

•  W okresie ostatnich 7 latach nastąpił wzrost 
dochodów gminy z tyt. podatku PIT o kwo-
tę ponad 2,46 mln zł. tj. 153%. Jest to wy-
nik wzrostu wynagrodzeń mieszkańców 
oraz przypływ nowych mieszkańców do 
Gminy Męcinka (należy przy tym zauważyć,  
że w 2019 r. obniżono podatek dochodowy  
z 18% na 17% oraz zwolniono całkowicie z po-
datku dochodowego osoby do 26 roku życia).

• W 2021 r. wykonano zadania inwestycyjne 
na kwotę 5,53 mln zł.

• W latach 2015 -2021 zadania inwestycyjne 
wykonano na 31,7 mln zł średnio rocznie 4,5 
mln zł. 
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PODSUMOWUJĄC
Podstawą realizacji podejmowanych działań są potrzeby mieszkańców. Przyjęty strategicz-
ny model zarządzania polega na realizacji celów takich jak: gmina o dobrych warunkach do za-
mieszkiwania, gmina turystyczno-rekreacyjna oraz gmina przedsiębiorcza. 

Za szczególnie istotne uznano realizację na dobrym poziomie usług społecznych oraz realiza-
cję inwestycji infrastrukturalnych, które zarówno zapewnią mieszkańcom lepszy poziom bezpie-
czeństwa, ale także komfort życia. 
Zwraca się szczególną uwagę, aby poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sukcesywnie 
obniżać koszty eksploatacji obiektów komunalnych gminy oraz zabezpieczyć wpływy do budże-
tu gminy w przyszłych latach poprzez tworzenie terenów usługowych i produkcyjnych.

Za uzasadnione uznaję również i rekomenduję utrzymanie funduszu sołeckiego i obywatelskie-
go, jako źródła wspierającego rozwój sołectw poprzez samodzielne dysponowanie wydzieloną 
częścią środków finansowych przez społeczność lokalną. 

Powstała w 2022r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna stanowić nato-
miast punk odniesienia dla działań dla jednostek i organów gminy w zakresie tego niezwykle 
istotnego obszaru życia każdego człowieka.
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