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Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2017 rok 

 

1. Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów 

budżetowych w roku 2016. 

2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie 

uzasadnionych. 

3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2017 rok należy uwzględnić: 

a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych 

b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 

c) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

d) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów, 

e) planowane zmiany cen świadczonych usług, 

f) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, 

g) sytuację płatniczą największych podatników gminy, 

h) poziom windykacji zaległości podatkowych, 

i) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z Unii 

Europejskiej, budżetu państwa, itp.  

j) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmian przepisów. 

4. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem  

na bieżące i majątkowe. 

5. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł 

dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. 

Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy 

uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku  

do przewidywanego wykonania roku bieżącego. 

6. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów  

z 2016 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, 

podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących 

ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągalności podatków należy przyjąć na poziomie 

97%. 

7. Dochody z podatków i opłat lokalnych, zakładając spadek górnych stawek podatkowych   

o 0,9%, należy ustalić wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych max. o 3%. 
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8. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie 

obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów uwzględnić wskaźnik ściągalności  

na poziomie 97%. 

9. Dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego 

przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz 

planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości 

zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową. 

11. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacuje się na podstawie art. 285 ust.2 

ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 

a)  podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów 

b) podatek dochodowy od osób prawnych – w wysokości przewidywanego wykonania roku 

2015. 

13. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez 

 właściwe organy. 

14. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu

 terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów. 

15. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych 

terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji  

i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


