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UZASADNIENIE   

DO  PROJEKTU UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ 
 

 

 

 

I  DOCHODY   Z   TYTUŁU  PODATKÓW  I  OPŁAT LOKALNYCH 
 

 Planując dochody z podatku leśnego uwzględniono przeciętną cenę drewna ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 171,05 zł za 1 m³  (2013 r. – 

186,42 zł). 

 Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 69,28 zł za 1 dt (2013 r. – 

75,86 zł). 

 W przypadku opłaty targowej zastosowano stawkę wynikającą z uchwały  

Nr XXII/148/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty targowej. 

 W pozostałym zakresie zastosowano stawki wynikające z podjętych  

uchwał: 

- opłata od posiadania psów: uchwała Nr XI/104/11 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

- podatek o środków transportowych: uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

- podatek od nieruchomości: uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości, z uwzględnieniem wzrostu o 1,1 %. Po podjęciu przez Radę Gminy nowej 

uchwały określającej stawki na 2013 r. planowana kwota zostanie skorygowana, 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady 

Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 

w roku 2013 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. 
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II   INWESTYCJE 

 Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Poczołków i Kadłub Wolny 

zostanie w grudniu 2013 r. złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zabezpieczono środki  

w kwocie 38 000 zł na sporządzenie dokumentacji do celów budowy mostu w Zębowicach  

i przepustu w Radawiu. 

 Wykonanie inwestycji „budowa placu zabaw” zależne będzie od pozyskania środków 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

2013. 

 Na zakończenie inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów 

w Zębowicach-Malinowie” przeznacza się kwotę 90 090,67 zł. 

 Inwestycja „Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym  

w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu” 

realizowana jest dzięki pozyskaniu środków w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 

4.1.413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

 W 2013 r. zakończona zostanie budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach. 

  

 

 

 

 


