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XVI SESJA RADY GMINY WIELGOMŁYNY
27 stycznia 2016 roku odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Wielgomłyny na której radni przyjęli
budżet gminy na 2016 rok.
W porządku obrad znalazło się m.in. zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków - radni przyjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą nowych opłat, i tak od 29 lutego 2016 roku mieszkańcy
gminy Wielgomłyny za m3 wody zapłacą 2,65zł brutto (2,45zł netto + 8% VAT), za odprowadzenie m3 ścieków 4,59zł brutto (4,25zł
netto + 8% VAT).
Radni przyjęli budżet gminy Wielgomłyny na rok 2016, który został opracowany według ściśle określonych kryteriów
ekonomicznych, uwzględniając planowane dochody gminy Wielgomłyny na rok 2016 w wysokości 13.588.200,22zł oraz
planowane wydatki bieżące, rzeczowe i majątkowe gminy (ogółem 14.254.022,22zł).
Budżet gminy Wielgomłyny na 2016 rok zakłada dochody bieżące z tytułu: subwencji przekazywanej gminie Wielgomłyny
z budżetu państwa, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych
w tym zadań bieżących oraz w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn,
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego, oraz dochody majątkowe wynikające z podpisanych aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, gdzie należność
została rozłożona na raty oraz dochód z planowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wielgomłynach.
W budżecie gminy Wielgomłyny na 2016 rok po dokonaniu bardzo szczegółowej analizy planowanych wydatków ujęto
tylko te, które są możliwe do zrealizowania. Co roku budżet gminy Wielgomłyny zapewnia środki finansowe na wydatki bieżące
gminy w tym na płace i pochodne od płac, środki finansowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielgomłynach, oraz na wydatki rzeczowe takie jak:
1. koszty związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg,
2. koszty oświetlenia ulicznego,
3. utrzymania budynków komunalnych,
4. wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy oraz Urzędu Gminy,
5. wydatki związane z obsługą długu gminy i spłatą odsetek od kredytów,
6. realizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7. bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
8. wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach,
9. koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy,
10. wydatki związane z dowozem uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi oraz zakupem biletów
dla uczniów w PKS Radomsko.
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