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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 191,01 zł za 1 m³  (2016 r. – 

191,77 zł). 

 Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,44 zł za 1 dt (2016 r. – 

53,75 zł). 

Podatek od nieruchomości ustalono na poziomie szacunkowego wykonania za 2016 r. 

 W przypadku opłaty targowej zastosowano stawkę wynikającą z uchwały  

Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej. 

W przypadku opłat  zastosowano stawki wynikające z podjętych uchwał:  

 opłata targowa: uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Zębowicach  

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej, 

 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. 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała Nr VIII/60/2015 Rady 

Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przewidywanego 

wykonania w roku 2016 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie gminy. 
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II   INWESTYCJE 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku 

Zębowice-Kadłub Wolny zostanie rozpoczęta po uzyskaniu środków w ramach RPO WO 

działanie 3.1.1. 

Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Knieja na odcinku Grodziec- 

Knieja oraz sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg na ul. Dobrodzieńskiej  

i ul. Opolskiej w Zębowicach zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego  

w Oleśnie.  

W celu przygotowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie 

wykonane zadaszenie wraz z utwardzeniem na ul. Opolskiej w Zębowicach. 

W ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zostanie 

zakończona rozpoczęta w 2016 r. inwestycja posadowienia kontenera sanitarnego  

wraz ze zbiornikiem osadowym na ogólnodostępnym boisku w Radawiu. 

W I kwartale 2017 r. zostanie zapłacona druga rata za zakup nieruchomości 

zabudowanej w Zębowicach, ul. I. Murka 1. 

Na wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w Zębowicach zostanie złożony 

wniosek aplikacyjny w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

W odpowiedzi na pismo Rektora Uniwersytetu Opolskiego przeznacza się kwotę 

25 000 zł na zakup wyposażenia Wydziału Lekarskiego. 

 

 


