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Prognozowane wydatki budzetowe

Planuj^c wydatki na rok 2013 kierowano sie glownie wskaznikami podanymi

przez Wojta Zarza.dzeniem Nr 31.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zalozono 6 % caloroczny wzrost plac dla pracownikow (z wyl^czeniem

nauczycieli).

Wzrost najnizszego wynagrodzenia w kraju ( ok. 7 %) skutkuje wyzszymi kwotami

dla pracownikow najnizej uposazonych jak rowniez diet dla radnych i soltysow.

Wydatki bieza.ce starano sie zachowac na poziomie roku 2012.

Zabezpieczono srodki finansowe na kontynuacje inwestycji w kwotach wynikaja.cych

z umow oraz projektow realizowanych z udziatem srodkow zewnetrznych.

Opracowuja.c budzet bazowano na zlozonych przez kierownikow jednostek

organizacyjnych jak i pracownikach Urzedu Gminy merytorycznie zajmuja.cych si§

zadaniami - zapotrzebowaniach, z ktorych znaczna. czesc uwzgledniono.

Opracowano budzet zrownowazony, ktory po stronie dochodowjak i wydatkow

wynosi 14.321.000 ztotych.

A/a sptate wczesniej zaciqgnietych zobowiqzari planowane jest zaciqgniecie kredytu

w kwocie 687.000 zl ze sptatq w latach 2014-2016.

Najwyzsza. pozycje wydatkow maja.tkowych stanowia. naktedy na dokohczenie

modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodocia.gowej

w Sierzchowie i Kazmierzynie. Naktady na to zadnie zaplanowano na poziomie

1.154.768 zl. Zaplanowano nowe zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynkow

obiektow uzytecznosci publicznej w Wagaricu ul. Dworcowa 3,5,7,9 i11" (195.500 zt)

oraz „ Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkol w Zbrachlinie" (125.500 zl).

Wszystkie wymienione zadania beda. realizowane z udzialem srodkow

Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz

Samorza.du Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Ujeto kwote na kontynuacje adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju

Lokalnego i Ekologicznego w Wolnem, budow§ w ramach Zwi^zku Gmin Ziemi

Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. sciezki rowerowej w Zbrachlinie, budow§ linii

oswietleniowych, placow zabaw wraz z zagospodarowaniem terenow rekreacyjnych,

budowe sitowni zewnetrznej, budowe swietlicy w m. Brudnowo.

Powstanq nowe odcinki sieci wodoci^gowej oraz zostana. zakupione urza.dzenia do

gminnej oczyszczalni sciekow w Wojtowce, urz^dzenia do utrzymania zieleni na

terenie gminy oraz do utrzymania drog gminnych.

Zaplanowano rozpoczecie prac zwia.zanych z budowa. chodnika w m. Zbrachlin,

zainstalowaniem oczyszczalni sciekow przy Zespole Szkot w Brudnowie oraz

rozbudowy garazu dla OSP Zbrachlin.

Zgodnie z decyzja. Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizacje

przedsiewziec w ramach Funduszu Soteckiego (za^cznik Nr 9 do uchwaty).

W ramach wydatkow biez^cych uwzgledniono optaty za umieszczenie

urz^dzeh kanalizacyjnych w pasie drog powiatowych. Zaplanowano srodki na

remonty drog gminnych, profilowanie, oswietlenie uliczne oraz remont sprzetu

komunalnego, eksploatacje kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenow

zielonych w Zbrachlinie i Wagahcu. Zaplanowano kwoty na drobne remonty

pomieszczeh szkolnych oraz pozostafych budynkow komunalnych jak rowniez srodki

na partycypowanie w kosztach utrzymanie schroniska dla zwierzqt.

Zagwarantowano udziat wlasny gminy w realizacji nastepuj^cych zadah: stypendia

dla uczniow, realizacja programu ,,Radosna szkola" oraz Rz^dowego programu

dozywiania uczniow w szkotach.

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

obowia.zek zabezpieczenia w budzetach jednostek samorza.du terytorialnego

srodkow na realizacje zadah z zakresu zarza.dzania kryzysowego. Nowelizacja art.

26 ust. 4 ustawy zobowi^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 obslug§ dhigu.

Aby spetnic te kryteria zaplanowano kwote 30.250 zl.
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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.

W zwia.zku z wejsciem w zycie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystosci i porza.dku w gminach, wprowadzaja^cej nowy system gospodarki odpadami

komunalnymi uwzgledniono w budzecie 2013 roku kwoty za wywoz odpadow

komunalnych pozyskanych od mieszkaticow. Kwota odpowiada srodkom wptaconym

przez mieszkahcow jako oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(261.000 zl). Zaplanowano rowniez srodki na zatrudnienie od kwietnia 2013 r. osoby

do obslugi calosci spraw z tym zwia.zanych.

Budzet bedzie realizowany przez kierownikow poszczegolnych jednostek

organizacyjnych gminy, w pozostafych czesciach przez Wojta.
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