
ZAŁOŻENIA 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRZEPICE

NA 2018 ROK
.
Przewidywane dochody i wydatki budżetu gminy ogółem.
 1. Dochody budżetu gminy Krzepice na 2018 rok zostaną oszacowane w oparciu o:

 a) informację Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji oraz udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych,

 b) prognozowane wskaźniki wzrostu stawek podatkowych, cen towarów 
 i usług publikowane przez Ministerstwo Finansów,

 c) informację poszczególnych dysponentów o wysokościach  dotacji celowych na zadania zlecone, 
własne i powierzone gminie do wykonania, 

 d) informację od dysponentów środków pomocowych na realizację projektów finansowanych ze 
środków tzw. unijnych, 

 e) założenia  budżetowe  ujęte w projekcie budżetu państwa na 2018 rok,

 d) przewidywane wykonanie dochodów gminy  za 2017 rok,

 g) zmiany w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.

 2) W planie wydatków  projektu budżetu na 2018 rok  w pierwszej kolejności uwzględnione 
zostaną środki na:

 a) pokrycie zobowiązań z roku 2017 jeżeli takie wystąpią,

 b) realizację  katalogu zadań własnych  gminy , o których mowa w ustawie o samorządzie 
gminnym,

c) funkcjonowanie wszystkich podległych gminie jednostek budżetowych i samorządowego  
zakładu budżetowego,

d) wkład własny budżetu gminy na realizację zadań  finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej,

 e)  dotacje podmiotowe, przedmiotowe i inne celowe niezbędne dla funkcjonowanie jednostek 
podległych gminie,
 d) realizację zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności dla tych, które zapisane zostały do 
realizacji w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 g) ilość i wielkość innych zadań inwestycyjnych uzależniona zostanie od możliwości budżetowych 
gminy.

 3) Priorytetowymi będą inwestycje:

 a) przebudowa  i rozbudowa  stacji uzdatniania  wody w Krzepicach,  
 
 b)  modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy



 c) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski,Starokrzepice ul. Zawodzie i 
Królewska oraz część Podłęża Królewskiego,

 d) przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowska w Krzepicach ,
  
 e) przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.

4) Założenia poziomu dochodów i wydatków na 2018 rok.

 a) podwyższenie stawek podatkowych o 1,9 %  czyli o wskaźnik  wzrostu cen , towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. publikowany przez GUS,

 b) waloryzację stawek dzierżaw o wskaźnik inflacji,

 c) dochody ze zbycia mienia komunalnego.

W projekcie budżetu zapisane zostaną wydatki bieżące do wysokości zaplanowanych dochodów 
bieżących na:

d) utrzymanie czystości i porządku w gminie,

e) oświetlenie uliczne,

f) bieżące utrzymanie ulic, placów , dróg i chodników,

g) funkcjonowanie zadań z zakresu administracji samorządowej, kultury, oświaty, sportu i 
turystyki, gospodarki gruntami i nieruchomości, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , 
pomocy społecznej, gospodarki wodno- ściekowej, ochrony zabytków, edukacyjnej opieki 
wychowawczej.

5. Zobowiązania gminy.
 Zobowiązania gminy w 2018 roku stanowić będzie  łączna kwota spłaty rat kredytów i obsługa 
długu publicznego gminy wynosząca zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi  1.561.256,55 zł

Z prognozy wynika, że w 2018 roku kwota zaciągniętego nowego kredytu  oscylować będzie w 
granicach  około  1.300.000 zł.

6. Podsumowanie.

Powyższy dokument jest tylko wstępnym punktem wyjścia do rozpoczęcia prac na opracowaniem 
projektu budżetu gminy na 2018 rok. 
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