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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 186,42 zł za 1 m³ (2012 r. –
186,68 zł).
Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 75,86 zł za 1 dt (2012 r. –
74,18 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,
- 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.
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II INWESTYCJE
W 2013 r. planuje się wykonanie odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Radawka
przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul Szkolną w Radawiu, na którą to inwestycję został
pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Województwa Opolskiego wniosek aplikacyjny
złożony w 2012 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach osi priorytetowej 4 –Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – sektor
publiczny.
Wykonanie inwestycji „Remont sali wiejskiej, zaplecza kuchennego, sanitariatów
oraz klatki schodowej w budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu”
zależne będzie od pozyskania środków w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania
4.1.413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
W związku z nowymi zadaniami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
konieczny jest w 2013 r. zakup programu komputerowego.
W 2013 r. będzie kontynuowana budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach.

