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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 188,85 zł za 1 m³  (2014 r. –

171,05 zł).

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 61,37 zł  za 1 dt (2014 r. –

69,28 zł).

W  przypadku  opłaty  targowej  zastosowano  stawkę  wynikającą  z  uchwały  

Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy w Zębowicach z  dnia 26 listopada 2013 r.  w sprawie

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  XXXVI/314/2014  Rady  Gminy  Zębowice  

z  dnia  29  października  2014  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  

od nieruchomości,

-  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  2014  oraz  zgodnie  ze  złożonymi  deklaracjami  o  wysokości  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.



II   INWESTYCJE

Dzięki podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Opolskiego umowy o dotację

na  realizację  inwestycji  ”Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków”  w  2015  r.

priorytetem jest wykonanie tego zadania.

Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawie możliwy

będzie  w  przypadku  uzyskania  dofinansowania  z  Wojewódzkiego  Zarządu  Ochotniczych

Straży Pożarnych.

W ramach  środków planowanych  na  utrzymanie  Zespołu  Gimnazjalno-Szkolnego  

w  Zębowicach  zostanie  założony  monitoring  wizyjny  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  

w Zębowicach.
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