
INFORMACJA 

Wójta o założeniach do projektu budżetu Gminy Przerośl na 2018 rok 

 

Przekazane Radnym Rady Gminy Przerośl. 

 

Wskaźniki przyjęte do projektu budżetu  państwa na 2018r. 

 

- wzrost PKB – o 3,8% (2017r. – 3,6%), 

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,3% (2017r. – 1,8%). 

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.443zł, 

- przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7%, 

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,4%, 

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 5,3%. 

 

Minimalne wynagrodzenie w 2018r. wyniesie 2.080,00zł, w roku bieżącym – 2.000,00zł, 

nastąpi więc wzrost o 4%. 

 

  Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami a także inicjatywą w 

sprawie zmian tej uchwały, należy do kompetencji zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego ( w gminie – w gestii wójta). 

W związku z tym oraz stosownie do wytycznych zawartych w Uchwale Nr XXVI/166/10 

Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, planuje się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, 

podwyższając poszczególne stawki, w brzmieniu określonym w poniższej przedstawionej 

tabeli: 

 

 

 

Podstawa opodatkowania 

J.m. Stawka 

obowiązująca w 

gminie w 2017r. 

Stawka MF 

maksymalna 

na 2018r. 

Propozycja 

Wójta na 

2018r. 

% 

wzrost 

stawki 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Podatek od gruntów:      

a) związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

 

1 m2 
0,70 0,91 0,74 5% 

b) pod jeziorami, zajętych na 

zbiorniki wodne, retencyjne 
1 ha 4,54 4,63 max X 

c) pozostałych 1m2 0,25 0,48 0,26 5% 

2. Od budynków lub ich 

części 
     

a) mieszkalnych 1m2 0,64 0,77 0,67 5% 

b) związanych z prowadz. 

dział. gospodarczej oraz od 

budyn. mieszk. lub ich 

części zajętych na 

prow.dział. gospodarczej 

1 m2 15,08 23,10 15,83 5% 

c) zajętych na prowadzenie 

dział.gospod. w zakresie 

obrotu kwalifikow. 

materiałem siewnym 

1m2 10,59 10,80 10,80 2% 



 

 

2 

 

 

d) zajętych na prowadzenie 

dział.gospodarcz.w zakresie 

udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

 

1m2 

 

4,39 4,70 4,61 5% 

e) pozostałych, w tym 

zajętych na prowadz. 

odpłatnej statutowej 

działalności pożytku 

publicznego 

1m2 5,86 7,77 6,15 5% 

3. Od budowli 
Wart 

począt 

śr.tr 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

bez 

zmian 

4. Podatek rolny 
od 1ha 

przelicz. 
115,00 131,10 120,75 5% 

 

  Przy założeniu, że proponowane wyżej stawki podatku od nieruchomości 

zostaną przyjęte, w drodze uchwały Rady Gminy, to dochody gminy w roku 2018 

wzrosną o około 30.000zł. 

 

  Projekt budżetu na 2018r. opracowany zostanie z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

1) zapewnienia środków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych 

gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie gminy, 

2) zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, 

3) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii, 

4) utworzenia obligatoryjnej rezerwy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej, 

5) przyjęcie wzrostu wydatków na zakupy towarów, materiałów i usług o 0,5%, 

6) wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu oraz pracowników 

podległych jednostek  wzrośnie o 3% do roku 2017, 

7) stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marży i opłat obowiązujących w 

dniu 30.09.2017r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 

stycznia 2018r. oraz nowych zamierzeń, 

8) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków do końca 2017r. w tym 

wynagrodzeń. 

 

W zakresie planów inwestycyjnych w roku 2018, to dalsza poprawa 

infrastruktury drogowej. 

 

Gmina poczyni intensywne starania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację zadań z programów unijnych, budżetu państwa, itp. 

 

Wójt Gminy 

Sławomir Renkiewicz 


