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Prognozowane dochody budzetowe

Przy prognozowaniu dochodow budzetowych na rok 2013 zastosowano:

a) wskazniki okreslone przez Wojta Zarz^dzeniem Nr 31.2012 z dnia 30 sierpnia

2012 r. w sprawie okreslenia podstawowych parametrow i materiatow

planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu gminy Waganiec na rok

2013.

W zakresie podatku od nieruchomosci oraz od srodkow transportowych stawki

jednostkowe podwyzszono srednio o wskaznik 4,0 % (uchwata

Nr XXIII/129/12, XXIII/130/12 z dnia 27 listopada 2012 r.). Podatek lesny

ustalono w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansow,

podatek rolny pozostawiono na poziomie 2012 r. (uchwata Nr XXIII/128/12

z dnia 27 listopada 2012 r.),

b) w zakresie opfat za dostarczan^ wode i odprowadzanie sciekow przeliczono

planowane srednie zuzycie przez stawki okreslone uchwata. Nr XXIII/133/12

Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 r. tj. z uwzglednieniem planowanej

zwyzki taryf od dnia 01 stycznia 2013 r. ( woda o 6,73 %, scieki o 15,68 %),

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

rzqdowej i innych zadah zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadan

wtesnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydzialu Finansow i Budzetu

Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego z dnia 19 pazdziernika

2012 r. (WFB.1.3110.15.1.2012/98) oraz Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego zdnia 09 pazdziernika 2012 r. (DWL-4212-2/12),

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

fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansow z dnia

10 pazdziernika 2012 r. (ST3/4820/9/2012/1374),
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e) dochody z mienia komunalnego:

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

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

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

w Wagahcu, ul. Widok.

Zrezygnowano z ustalania wysokosci optaty od posiadania psow. Opfata ta

ma marginalne znaczenie dla budzetu gminy, stanowi znikomy procent udziafu

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

iz sa. one nie wspoJmierne do mozliwych wpfywow.

Realizujqc uchwat§ Nr XI/53/07 i Nr XI/54/07 okreslajsjca. wysokosc stawki

procentowej opfaty adiacenckiej zaplanowano wpfywy z tytutu wzrostu wartosci

nieruchomosci spowodowanej budowa. urza^dzeh infrastruktury technicznej oraz

z tytufu podzialu nieruchomosci.

Na podstawie umow zawartych w roku 2012 pomiedzy Zarza^dem

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarza.dem Wojewodzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 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 zrodla finansowania nastepuja.cych zadah inwestycyjnych:

,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie oraz sieci wodocia.gowej

w Sierzchowie i Kazmierzynie", ,,Termomodernizacja budynkow obiektow

uzytecznosci publicznej w Wagahcu ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11" oraz

,,Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot w Zbrachlinie". Srodki Wojewodzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej to 70 % planowanych kosztow

oraz dotacja z Urzedu Marszatkowskiego w wysokosci 5 % planowanych kwot.

Z realizacja^ 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 345.000 T.\.
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W budzecie 2013 r. uwzgledniono nowa. pozycje dochodow tj. optat§ za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.000 ztotych. Zgodnie

z ustawa^ o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach z dniem

01 lipca 2013 r. mieszkancy rozpoczn^ wplaty z tytutu odbioru odpadow

komunalnych. Wielkosc przyjeta do budzetu jest szacunkowa. Na podstawie

wstepnych analiz wybrano jedna. z trzech mozliwych do zastosowania metod

ustalania stawki oplaty, a mianowicie od liczby mieszkahcow zamieszkujqcych dana^

nieruchomosc. Liczba mieszkancow stale zameldowanych na terenie gminy

wg. stanu na 30 wrzesnia 2012 r. wyniosla 4577 osob. Z pewnosci^ liczba osob

zamieszkuj^cych (przebywaj^cych) nie pokrywa sie z liczby osob zameldowanych.

Wielkosc t^ skorygowano o ok. 5 % (osoby przebywaj^ce poza terenem gminy

z powodu podjecia studiow, wyjazdu do pracy za granice itp.), uzyskuj^c wielkosc

4350 osob. Przyjmuj^c szacunkow^ stawke 10 ztotych/osobe/miesi^c uzyskano

przyjet^ w budzecie kwote 261.000 zt.

Poniewaz trwaj^ prace zarowno nad wyborem metody jak i wysokosci stawki optaty

za gospodarowanie odpadami przy uchwalaniu budzetu posfuzono sie szacunkami.

Realne wielkosci zostana^ przyjete do budzetu gminy po dokonaniu wyboru przez

Rade Gminy najbardziej optymalnej metody ustalania stawki jak rowniez jej

wysokosci.
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