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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IV/25/06 
Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

    

    

Prognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowePrognozowane dochody budŜetowe    

    

 Przy prognozowaniu dochodów budŜetowych na rok 2007 zastosowano: 

a) wskaźniki określone przez Wójta  Zarządzeniem Nr 32/06 z dnia 2006-09-29        

w sprawie określenia podstawowych parametrów, które naleŜy uwzględniać 

przy opracowywaniu projektu budŜetu gminy Waganiec na rok 2007. 

W zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stawki 

jednostkowe podwyŜszono o planowany wskaźnik inflacji (1,9 %) , podatek rolny 

wzrósł o 3,6 % 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              

11 grudnia 2006 r., 

 

b) w zakresie opłat, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy 

- za pobór wody –przy zachowaniu stawki z roku 2006 tj. 1,70 zł za m3, 

- za m3 odprowadzanych ścieków -  z obowiązującej  stawki 2,50 zł na 2,55 zł, 

 

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 BudŜetu 

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2006-10-20 (WFB.I-

3010/45-16/06) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia        

2006-10-23 (DWŁ- 4212-2/06), 

 

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

fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 2006-10-11 

(ST3-4820-25/2006/1892), 
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e) dochody z mienia komunalnego: 

- tyt. najmu, dzierŜawy zakładając minimalny wzrost,  

- z tyt. sprzedaŜy składników majątkowych, wyceniono szacunkowo wartość  

realnych do zbycia lokali,  

Zestawienie omawianych dochodów zawiera zał. Nr  13 do Uchwały. 

 

f) pozostałe dochody zaplanowano w wielu pozycjach na bardzo zbliŜonym       

do  poziomu roku 2006. 

 

 

Dochody budŜetowe na rok 2007 zaplanowano w kwocie 9.320.000 zł, zakładając 

ich wzrost w porównaniu z rokiem 2006  o  2,6 %. 

 

Struktura dochodów przedstawia się następująco: 

a) dochody z podatków i opłat                          1.525.375 zł  -   tj. 16,4% budŜetu 

b) udziały w podatkach                                        763.535 zł  -        8,2 % 

c) dochody z majątku gminy                                179.858 zł  -        1,9 % 

d) dotacje celowe na zadania zlecone              1.635.450 zł  -      17,5 % 

e) dotacje celowe na dofin. zadań własnych ,        

    oraz realiz. na podst. porozumień                    230.800 zł -         2,5 % 

f) subwencja ogólna                                          4.484.422 zł  -       48,1 % 

g) pozostałe dochody                                           500.560 zł  -        5,4 % 

                                                                          9.320.000 zł  -     100,0 % 

 

 

          Źródła dochodów, planowane kwoty jak równieŜ ich porównanie              

z dwoma poprzednimi latami przedstawia poniŜsza tabela: 
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