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Prognozowane wydatki budzetowe

Szacujqc wydatki na rok 2012 kierowano sie gtownie wskaznikami podanymi

przez Wojta Zarzejdzeniem Nr 31/11 z dnia 2011-08-05

Zatozono 3 % catoroczny wzrost ptac dla pracownikow oraz 3,8 % (od

miesia.ca wrzesnia 2012 r.) dla nauczycieli.

Ponad 8 % wzrost najnizszego wynagrodzenia w kraju wymusit wyzsze kwoty dla

pracownikow najnizej uposazonych jak rowniez diet dla radnych i sottysow.

W duzej ilosci pozycji, gdzie tylko byto to mozliwe starano sie utrzymac kwoty

wydatkow na poziomie roku 2011. W pozostatych sugerowano sie podawanym przez

Ministra Finansow wskaznikiem wzrostu cen towarow i ustug.

Pewne pozycje nie maja.ce odzwierciedlenia w roku bieza^cym zapisano

w wysokosciach wynikaj^cych z autentycznych potrzeb ba^dz tez na skale

posiadanych mozliwosci finansowych. Dotyczy gtownie wydatkow remontowych

i inwestycyjnych.

Opracowuja^c budzet bazowano na ztozonych przez kierownikow jednostek

organizacyjnych jak i pracownikach Urzedu Gminy merytorycznie zajmuja^cych sie

zadaniami - zapotrzebowaniach, z ktorych znaczna, czesc uwzgledniono.

Opracowano budzet, ktory po stronie dochodow jest o 290.773 zt wyzszy

od szacowanych kwot wydatkow. Kwota ta stanowi rownowartosc sum otrzymanych

z Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu jako zwrot wczesniej poniesionych wydatkow

na zadanie inwestycyjne objete PROW 2007-2013 i zostanie przeznaczona na sptatq

pozyczki zaciqgnietej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Toruniu na tzw.

wyprzedzajqce finansowanie.

Na spfat$ wczesniej zaciqgnietych zobowia_zan planowane jest zaciqgniecie

kredytu w kwocie 1.141.227 zt ze spiatq w latach 2013-2014.

Najwyzsza^ pozycje wydatkow majqtkowych stanowiq nakfady na dokoriczenie

budowy kanalizacji sanitarnej z przy^czami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin,

Kazmierzyn i Ariany. Naktedy na to zadnie zaplanowano na poziomie 1.565.667 zt.
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Bedzie rowniez kontynuowane zadanie obejmuja.ee budowe przydomowych

oczyszczalni sciekow (522.000 zt) . Zaplanowano nowe zadanie pn. ,,Modernizacja

stacji uzdatniania wody i sieci wodoci^gowej w Sierzchowie i Kazmierzynie" w kwocie

615.000 zt. Wszystkie wymienione zadania beda. realizowane z udziatem srodkow

Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz

Urzedu Marszalkowskiego.

Ujeto kwot§ na kontynuacje adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju

Lokalnego i Ekologicznego w Wolnem, budowy w ramach Zwia.zku Gmin Ziemi

Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. sciezki rowerowej w Zbrachlinie oraz

modernizacji drog realizowanej z udziatem srodkow budzetu Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego pochodza_cych z tytutu wyfa.czeri gruntow rolnych z produkcji

rolnej. Powstana. nowe odcinki sieci wodocia.gowej oraz zostana. zakupione drobne

urza.dzenia do gminnej oczyszczalni sciekow w Wojtowce.

Zaplanowano wybudowanie oczyszczalni sciekow w Niszczewach oraz zakup dziafki

w Zbrachlinie.

Zgodnie z decyzja^ Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizacj?

przedsiewziec w ramach Funduszu Soteckiego (zat^cznik Nr 9 do zarzadzenia). Powstana.

nowe linie oswietleniowe, place zabaw, silownia, zostanie zagospodarowany teren

rekreacyjny. Przewidziano naktady na popraw§ nawierzchni drog gminnych,

przebudowe przepustu drogowego. Zostanie opracowana dokumentacja na potrzeby

przysztej swietlicy w m. Brudnowo.

W ramach wydatkow bieza.cych uwzgledniono optaty za umieszczenie

urza.dzeh kanalizacyjnych w pasie drog powiatowych. Zaplanowano srodki na

remonty drog gminnych, profilowanie, oswietlenie uliczne oraz remont sprzetu

komunalnego. Zagospodarowanie terenu wokot zbiornika wodnego w Zbrachlinie,

terenu w Wagahcu, gdzie powstat park, uzytkowanie kompleksu ORLIK-2012

to wyzsze wydatki na bieza.ca. eksploatacje. Zaplanowano kwoty na drobne remonty

pomieszczeri szkolnych oraz pozostalych budynkow komunalnych jak rowniez srodki

na partycypowanie w kosztach utrzymanie schroniska dla zwierza.t.
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Zagwarantowano udzial wlasny gminy w realizacji nastepujqcych zadah: stypendia

dla uczniow, zasitki state dla podopiecznych wraz ze skfadka^ na ubezpieczenie

zdrowotne oraz realizacja Rzqdowego programu dozywiania uczniow w szkotach.

Ustawa. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz^dzaniu kryzysowym wprowadzono

obowiqzek zabezpieczenia w budzetach jednostek samorz^du terytorialnego

srodkow na realizacje zadah z zakresu zarz^dzania kryzysowego. Nowelizacja art.

26 ust. 4 ustawy zobowia.zata gminy do ujecia w budzecie rezerwy celowej

w wysokosci nie mniejszej niz 0,5 % wydatkow budzetu pomniejszonych o wydatki

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsfug§ dtugu.

Aby spetnic te kryteria zaplanowano kwot$ 24.000 zt.

Stosownie do przepisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela zabezpieczono srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli w wysokosci 1 % planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Budzet bedzie realizowany przez kierownikow poszczegolnych jednostek

organizacyjnych gminy, w pozostatych czesciach przez Wojta.
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