UZASADNIENIE
DO UCHWALY B U D Z E T O W E J NA 2017 rok

L

Dochody budzetowe
Dochody budzetowe gminy na 2017r. zostafy zaplanowane w ^ c z n e j wysokosci
15.210.400,30zt,
Zestawienie

wedtug

dzialow,

rozdzialow

i zrodta

pochodzenia

dochodow

przedstawia Zat^cznik Nr 1 do projektu budzetu.
Prognoza wielkosci dochodow na rok 2017 zostala ustalona na podstawie:
Informacji z Ministra Finansow o przyj^tych do projektu ustawy budzetowej na
2017 rok kwotach subwencji ogolnej skladaj^cej si^ z cz^sci:
•

Wyrownawczej - 2.325.892zt,

•

Oswiatowej-3.581.886zt, oraz

•

planowanych dochodow gminy z tytulu udziatow we wptywach z podatku
dochodowego od osob fizycznych - 2.213.1 lOzh

W stosunku do roku 2016 wg. informacji MF dochody zostaly zwi^kszone
globalnie o kwot^ 239.254zt, w tym:
•

Subwencja wyrownawcza zmniejszono o 67.032zi,

•

Subwencja rownowaz^ca zmniejszono o 36.128zl (100%),

•

Subwencja oswiatowa zwi^kszono o 39.448zl,

•

planowane dochody gminy z tytulu udzialow we wplywach z podatku
dochodowego od osob fizycznych zwi^kszono o 302.966zt.

pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w

z dn. 20.10.2016r. znak

DCI-3101-19/16, oraz
pisma z mazovvieckiego Urz^du Wojewudzkiego w Warszawie z dn. 24.10.2016r.
znak FIN-1.3111.23.25.2016 o wielkosci planowanych dotacji celowych

na

wykonanie zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej oraz planowanych
dotacji na zadania wtesne w Iqcznej kwocie 4.596.621zt, w tym na zadania
zlecone 4.346.721 zt.
W powyzszym zakresie kwoty projektowanych kwot dotacji i subwencji rnajq
charakter wst^pny i mog^ ulec zmianie w toku dalszych prac nad budzetem panstwa
na rok 2017.
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Dochody podatkowe od osob prawnych i fizycznych w podatku rolnym i
podatku od nieruchomosci naliczono wedlug stawek obowi^zuj^cych na 2016r.
Przyj^to stawki w podatku lesnym wedlug maksymalnej obowi^zuj^cej stawki
na 2017 rok.
Dochody z tytulu najmu lokali mieszkaniowych i uzytkowych stanowic b^d^
kwot? okoto 62.000zt.
Wplywy za wyzywienie dzieci z przedszkola

stanowi^ kwot?

53.600zt.

Pozostate dochody to: wptywy z opiaty targowej, skarbowej i inne dochody zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok.
W strukturze planowanych dochodow przewazaj^ subwencje ogolne.

n. Wydatki budzetowe.
Wydatki budzetowe na 2017r. zostaty zaplanowane w tqcznej wysokosci
15.874.274,85zt.
Zestawienie

wydatkow w podziale

na dziafy,

rozdziafy

oraz

paragrafy

klasyfikacji budzetowej z wyodr?bnieniem:
wydatkow biezqcych,

w tym w

szczegolnosci:

wydatkow jednostek budzetowych, w tym:
wynagrodzeh i pochodnych od wynagrodzen,
wydatkow zwi^zanych z realizacjq ich zadah statutowych
dotacji na zadania biez^ce,
swiadczen na rzecz osob fizycznych,
wyptaty z tytuiu udzielonych por?czeh i gwarancji.
obstugi dtugu,
wydatkow

majqtkowych

zawiera Zal^cznik Nr 2 do projektu budzetu gminy.
Wydatki budzetowe skalkulowano rowniez w oparciu o zatozenia i wskazniki
uwzgl?dnione

przy opracowaniu

ustawy

budzetowej

na 2017

rok, maj^c

na

wzgl?dzie wszystkie zadania, ktore w swietle ustawy o samorzqdzie gminnym nalez^
do zadah gminy.
Przy opracowaniu projektu uchwahy budzetowej przyj?to zatozenia i wskazniki z
Ministerstwa Finansow, a mianowicie:

-

prognozowany

srednioroczny

wskaznik

wzrostu

cen

towarow

i

ustug

konsumpcyjnych - 101,3%,
-

sktedk? na Fundusz Pracy w wysokosci 2,45% podstawy wymiaru skfadki na
ubezpieczenia spoteczne.
Wynagrodzenia osobowe pracownikow wszystkicli jednostek

organizacyjnycli

gminy nie b?dq waloryzowane. We wszystkich jednostkacli organizacyjnych gminy
uwzgl?dniono rowniez wyptaty jednorazowe. Zaplanowano zatrudnienie w ramach
robot publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2016.
W projektowanych wydatkach budzetu gminy na 2017 rok uwzgl?dniono
realne potrzeby i wnioski przedfozone przez kierownikow gminnych jednostek
organizacyjnych.
W zaproponowanych kwotach zabezpieczono sfinansowanie

koniecznych

wydatkow w zakresie zadah wynikajqcych z ustawy o samorz^dzie gminnym. Na
realizacj? zadania gminy wynikajqcego z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach zaplanowano wpfywy z opiaty
pobieranej na podstawie ww.

ustawy w wysokosci 228.718zt,

na

podstawie

obowi^zujqcych stawek i ztozonych deklaracji. Wydatki zwiqzane z wywozem smieci
zaplanowano w wysokosci 283.000zt, na obstug? administracyjn^ zadania i inkaso
zaplanowano 24.500zt. Lqcznie na realizacj? zadania z budzetu gminy zaplanowano
kwot? 78.782zt, co stanowi 25,62% wydatkow na to zadanie. W zwi^zku z
powyzszym planowane s^ podwyzki stawek za optaty za odbior odpadow.
Na realizacj? wydatkow majqtkowych w 2017 roku zaplanowano tqcznie kwot?
^

2.165.136,85zt.

W projekcie budzetu na 2017r. zostaty wprowadzone 7 nowych

zadah rocznych, w tym 7 zadah inwestycyjne w ramach funduszu soteckiego na
kwot? 61.325,38zt, zgodnie z zatqcznikiem nr 10. W WPF zaplanowano do realizacji
w latach 2016-2018 rozbudow? sieci kanalizacyjnej, t^czna wartosc inwestycji w
wysokosci 3.003.819,86zt. Zostan^ pozyskane srodki unijne w wysokosci 63,63%
kosztow kwalifikowalnych zadania, wnioski b?d^ sktadane XII 2016.
tqcznq kwot? srodkow zewn?trznych w wysokosci
podzielony

na

2

etapy:

pierwszy

b?dzie

1.553.927zt.

realizowany

w

Zaplanowano
Projekt zostat

2017r

-

wartosc

2.103.811,47zt, drugi w 2 0 1 8 r o wartosci 900.008,39zt.
Zaplanowano rowniez pomoc finansowq dIa Powiatu Mtawskiego na realizacj?
zadania pn. „Przebudowa ul. Raci^zskiej i ul. Siemiqtkowskiego w Radzanowie" w
kwocie lOO.OOOzt, koszt realizacji catego zdania wyszacowano na kwot? 6(jp.000zt.
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