
Założenia do projektu budżetu gminy na 2020 rok 

1. Założenia makroekonomiczne 

Na potrzeby Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020 Rząd przyjął scenariusz 
makroekonomiczny, który zakłada, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce 
wyniesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7%. Podobnie jak to miało miejsce w 2018 r., również w 
horyzoncie Założeń oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z 
rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej UE. Najbardziej istotnym 
składnikiem wzrostu pozostanie jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi 
oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy.  
Wśród czynników wspierających wzrost popytu inwestycyjnego w najbliższych latach należy 
również wymienić utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału, działania Rządu 
nakierowane na zwiększenie stopy inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności 
gospodarki oraz wciąż relatywnie wysoki popyt ze strony gospodarstw domowych zgłaszany w 
warunkach wysokiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych w Polsce. Przyjęty 
scenariusz zakłada, że w 2019 r. udział nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego w 
PKB wyniesie 13,9%, a w kolejnym roku zwiększy się o 0,2 pkt. proc. Łączny udział nakładów 
brutto na środki trwałe zwiększy się z 18,2% PKB w 2018 r. do 19,0% PKB w 2020 r. Stan 
rzeczowych środków obrotowych powiązany jest z poziomem popytu na rynku krajowym oraz na 
rynkach zagranicznych. W okresie objętym Założeniami wkład zmiany zapasów we wzrost PKB 
będzie lekko ujemny w 2019 r. (-0,2 pkt. proc.) i neutralny w roku kolejnym.  
W zakresie zatrudnienia przyjęto, że w 2019 r. przeciętnie w gospodarce narodowej zwiększy się 
ono o 2,2%, a w kolejnym roku o następne 0,5%. Pozwoli to na kontynuację spadkowej tendencji 
w zakresie stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do poziomu 5,5%, a 
na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.  
Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Na 
potrzeby Założeń przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej wyniesie 7,6% wobec 7,0% wzrostu zanotowanego średnio w 2018 r. W 
2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0%. Uwzględniając 
dodatkowo efekty nowych działań Rządu skutkujące istotnym wsparciem dochodów do 
dyspozycji gospodarstw domowych (jak np. rozszerzenie programu Rodzina 500 plus czy 
zapowiedziane zmiany w zakresie PIT) oraz utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki 
nastrojów w badaniach koniunktury konsumenckiej, należy oczekiwać dobrych wyników w 
zakresie konsumpcji prywatnej. Przyjęto, że w 2019 r. spożycie prywatne zwiększy się realnie o 
4,0%, a w kolejnym roku o 3,8%.  
Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi 
na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego 
celu budżetowego. Szacuje się, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 
5,3% w 2019 r. i 2,3% w 2020 r. 

Na potrzeby Założeń przyjęto, że w latach 2019-2020 kurs złotego wyniesie średnio 4,30 wobec 
euro oraz 3,80 wobec dolara. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków 
zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach.  
Zakłada się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w 
kierunku celu inflacyjnego NBP. Przyjęty scenariusz nie przewiduje wystąpienia skutków szoków 
podażowych w zakresie cen żywności oraz surowców energetycznych. Zakłada się natomiast 
wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń. Przyjęte 
tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 
1,8% i 2,5%. 



 

2. Na potrzeby projektu budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2020 

przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników:  

a/ w zakresie wydatków gminy: 

 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: około 2,5 %, 

 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: około 5 200 zł, 

 nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 6,0 %, 

 odpisy na ZFŚS – wzrost o 3,4 % w stosunku do odpisu roku 2019, 

 przeciętne zatrudnienie bez zmian (z wyjątkiem koniecznych i uzgodnionych 

wcześniej z Burmistrzem), 

 utrzymanie obowiązujących w 2019 roku stawek VAT, 

 średnioroczny kurs euro około 4,30 zł, a dolara około 3,80 zł. 

b/ w zakresie dochodów gminy:  

 wzrost stawek podatków lokalnych o około 1,8 %, 

 blisko 100 ℅ wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

c/ wpływ kwestii organizacyjnych: 

 planowane oddanie do użytku Przedszkola w Smolnicy wpłynie na proporcjonalne 

w skali roku zwiększenie bieżących wydatków związanych z jego 

funkcjonowaniem. 


