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Prognozowane dochody budzetowe

Przy prognozowaniu dochodow budzetowych na rok 2012 zastosowano:

a) wskazniki okreslone przez Wojta Zarz^dzeniem Nr 31/11 z dnia 2011-08-05

w sprawie okreslenia podstawowych parametrow, ktore nalezy uwzgledniac

przy opracowywaniu projektu budzetu gminy Waganiec na rok 2012.

W zakresie podatku od nieruchomosci oraz od srodkow transportowych stawki

jednostkowe podwyzszono srednio o wskaznik 2,0 %. Podatek lesny ustalono

w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansow. Przyjeto wzrost

podatku rolnego o ok. 62 %. Cena zyta przyjmowana za podstawe naliczenia

podatku (podawana przez GUS) wzroste z 37,64 zl do 74,18 za 1 dt.

Zaplanowano wzrost z obowi^zuj^cej w roku 2011 na terenie naszej gminy

stawki 34 zl do 55 zt za 1 dt,

b) w zakresie optet za pobor wody i odprowadzanie sciekow przeliczono

planowane srednie zuzycie przez stawki okreslone przez Wojta Gminy

zarz^dzeniem Nr 24/10 z dnia 12 maja 2010 r.,

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

rzqdowej i innych zadah zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadari

wfasnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziatu Finansow i Budzetu

Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego z dnia 2011-10-21

(WFB.1.3110.10.1.2011/98) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

zdnia 2011-10-21 (DWL-4212-2/11),

d) prognozowane kwoty subwencji, udziatow w podatku dochodowym od osob

fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansow z dnia 2011-10-07

(ST3/4820/17/2011),
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e) dochody z mienia komunalnego:

- tyt. najmu, dzierzawy zakladaj^c minimalny wzrost,

- z tyt. sprzedazy skladnikow maja^kowych, wyceniono szacunkowo wartosc

realnych do zbycia dziatek w m. Niszczewy i nieruchomosc potozona^

w Wagahcu, ul. Widok.

Zrezygnowano z ustalania wysokosci optaty od posiadania psow. Optata ta

ma marginalne znaczenie dla budzetu gminy, stanowi znikomy procent udziatu

w dochodach ogolem, natomiast dokonana ocena kosztow jego poboru wskazuje,

iz 53 one nie wspotmierne do mozliwych wptywow.

Realizuj^c uchwale Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 okreslaj^c^ wysokosc stawki

procentowej optaty adiacenckiej zaplanowano poczynaj^c od roku 2012 wpfywy

z tytuJu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanej budowa_ urz^dzen

infrastruktury technicznej oraz z tytuhj podzialu nieruchomosci.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 wrzesnia 2011 r. do Porozumienia

Nr PRZSG. 1.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiedzy

Zarz^dem Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewiecioma gminami w sprawie

realizacji projektu pn. ,,Przywrocenie rownowagi ekologicznej na terenach gmin

wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w zwi^zku z budowa. autostrady A1"

wprowadzono do budzetu nowe zrodfa finansowania nastepuj^cych zadati

inwestycyjnych: modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie oraz

sieci wodoci^gowej w Sierzchowie i Kazmierzynie, budowe przydomowych

oczyszczalni sciekow oraz budowe kanalizacji sanitarnej z przyt^czami w m. Nowy

Zbrachlin, Zbrachlin, Kazmierzyn i Ariany. Srodki Wojewodzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej to 70 % planowanych kosztow oraz dotacja

z Urzedu Marszafkowskiego o wysokosci 5 % planowanych kwot. W przypadku

budowy przydomowych oczyszczalni sciekow zaplanowano rowniez zgodnie

z uchwala^ Rady Gminy udzial finansowy zainteresowanych mieszkaricow.
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Z realizacjq inwestycji zwia^zana jest rowniez kolejna pozycja dochodow

budzetowych, a mianowicie zwrot z urzedu skarbowego wczesniej uiszczonego na

rzecz wykonawcow zadania podatku VAT. Realna kwota zwrotu podatku

to 407.274 zl.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.1.6011 -36-16/09 00008-

6921-UM0200036/09 w ramach dziafania ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki

i ludnosci wiejskiej" obj^tego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10 lutego

2010 r. z pozn. aneksami wpfynie do budzetu kwota 290.773 zf jako zwrot

wydatkow poniesionych na realizacj^ zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci

wodoci^gowej z przy^czami w m. Wojtowka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin".

Kwota ta zostanie przeznaczona na splate pozyczki zaciqgnietej w Banku

Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Toruniu w tej samej wysokosci w ramach tzw.

wyprzedzaj^cego finansowania.
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