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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/134/08 

Rady Gminy Waganiec 
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

 

Prognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowe    

    

 Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na rok 2009 zastosowano: 

a) wskaźniki określone przez Wójta  Zarządzeniem Nr 22/08 z dnia 2008-09-12        

w sprawie określenia podstawowych parametrów, które należy uwzględniać 

przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2009. 

W zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki 

jednostkowe podwyższono  średnio o wskaźnik 4,2 % , podatek rolny przy 

zachowaniu stawki z roku 2008,  natomiast podatek leśny ustalono                       

w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów. Stawki                   

w większości pokrywające się z propozycjami Wójta zostały zaakceptowane przez 

Radę Gminy w dniu 28 listopada 2008 r., 

 

b) w zakresie opłat: 

      - za pobór wody –z obowiązującej  stawki 1,75 zł  do  2,00 zł za m3, 

- za m3 odprowadzanych ścieków -  z obowiązującej  stawki 2,60 zł na 3,50 zł 

(4,50 zł za m3 ścieków dowożonych), 

 

c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej  i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań 

własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu 

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2008-10-22 (WFB.I-

3010/60-15/08) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia        

2008-10-15 (DWŁ- 4212-2/08), 

 

d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 2008-10-10 

(ST3-4820-21/2008), 
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e) dochody z mienia komunalnego: 

- tyt. najmu, dzierżawy zakładając minimalny wzrost,  

- z tyt. sprzedaży składników majątkowych, wyceniono szacunkowo wartość  

realnych do zbycia działek. 

Zestawienie omawianych dochodów zawiera zał. Nr  15 do uchwały. 

 

 

 Zrezygnowano z ustalania wysokości opłaty od posiadania psów.  Opłata ta 

ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi znikomy procent udziału          

w dochodach ogółem, natomiast dokonana ocena kosztów jego poboru wskazuje,      

iż są one nie współmierne do możliwych wpływów.  

 

  

 

          Źródła dochodów, planowane kwoty jak również ich porównanie              

z dwoma poprzednimi latami przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 


