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Praca magisterska o Strawczynie
Ze wstępu:
W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie samorządu terytorialnego, charakterystykę gminy jako
jednostki gospodarczej państwa. Dokonano również charakterystyki władz gminy i polityki finansowej gminy.
Drugi rozdział poświęcono analizie podmiotu moich badań, czyli gminie Strawczyn, koncentrując się
zwłaszcza na problematyce budżetu gmin oraz sposobie uchwalania i najważniejszych elementach budżetu
gminy Strawczyn. Nakreślono również zadania własne i zlecone gminy oraz sposób ich finansowania oraz
sposób realizacji budżetu i kontroli jego wykonania.
W rozdziale trzecim zawarto szczegółową analizę budżetu gminy w latach 2000-2002, porównując te lata ze
sobą. Pomoże to zrozumieć problematykę budżetu gminy, a także trudności z jakimi boryka się gmina
realizując swoje założenia.
W pracy wykorzystano dane Urzędu Gminy w Strawczynie z minionych sześciu lat oraz literaturę
problemową. Posługiwano się głównie metodą opisową.
Z zakończenia:
Budżet gminy jest podstawowym instrumentem realizacji polityki gminnej. Dzięki niemu otrzymuje
niezbędne środki finansowe i odpowiednio nimi dysponuje. Powoduje to dopływ pieniędzy do najbardziej
potrzebujących sektorów gospodarki, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Budżet zatem, podobnie jak fundusze celowe, poprzez wydatki kształtuje warunki życia ludności, ich
minimum społeczne, stosunki międzyludzkie oraz starają się zagwarantować poczucie bezpieczeństwa
społecznego i gospodarczego gminy.
Rozsądne i racjonalne wydatkowanie zgromadzonych środków pieniężnych jest jednak bardziej
skomplikowane od ich gromadzenia. Dodatkową trudnością jest to, iż z roku na rok liczba wydatków i
potrzebujących stale rośnie, a środków finansowych nie przybywa. W omawianym przeze mnie okresie, czyli
w latach 2000 i 2002, ilość wydatków znacznie się zmieniła, niedobór budżetowy gminy w ostatnich trzech
latach znacznie wzrósł. Dlatego ważne jest, aby dysponenci środków budżetowych, tak nimi gospodarowali,
aby zapewnić fundusze i aby każdy wymieniony w projekcie ustawy budżetowej element został zrealizowany.
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