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Wójta Gminy Bartniczka

z dnla 6 października 2016

W sprawie opracowania materlałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej na rok 2017 oraz do projektu wieloIetniej prognozy finansowej

na rok 2a17 i lata następne

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 i^narca 't 990 r. o :an'o':ze,czie gnrinnym (.1. t. Dz. U. z2016 r. poz.446), art' 233
ustawy zdnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. t' Dz. U z2013 poz. 885 zpÓŹn.zm.'1 oraz$ 1 ust. 1 uchwały
Rady Gminy Bartniczka Nr XXX|)V42 l11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej' zarządzam, co następuje:

$ 1. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierownikow jednostek organizacyjnych gminy, kierownikow komórek
organizacyjnych i pracownikow merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych
stanowiskach pracy i na merytorycznych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostki
sektora finansów publicznych finansowe z budzetu Gminy, bądż powiązane z budzetem
otzymywaną dotacją do opracowania materiałow planistycznych do projektu budzetu gminy na rok
2017 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na 2017 rok i lata następne w
terminach określonych w uchwale Rady Gminy Bańniczka NrXXXlX42l11 zdnia23 sierpnia 2o11 r'

$ 2. Podmioty wymienione w ust. 1 składają projekty planow finansowych według działow, rozdziałow
i paragrafów klasyfikacji budzetowej wraz ze szczegołovrlym uzasadnieniem planowanych oochodow
i wydatkow' a także z uwzględnieniem zapisow nlniejszego zarządzenia w terminie określonym W
uchwale Rady Gminy Bartniczka Nr XXXIX142!11 z dnia 23 sierpnia 2A11.

s 3 W cełu opracowania i uchwalenia budzetu Gnrint, Bańniczka na rok budzetowy 2017 zarządzam
następujące metody kalkulacj! planów finanscwych c|la jednostek organizacyjnych gminy :

Dochody budzetowe z majątku gminy :ealizovlane przez jednostki organizacyjne w wysokoŚci
wynikającej z zawar1ych umow cywilnoprawnych , ze sprzedazy mienia w wańości szacunkowej
przeznaczonej do sprzedaŻy nieruchomości' pozcstałe dochody skalkulowane na podstawie
obowiązujących przepisow'
Dochody budzetowe z tytułu podatkow i opłat lokalnych w wysokości planowanego przypisu
rocznego po uwzględnieniu ryzyka zaległcści w iegulov',aniu nalezności
W celu zrownowaŻenia budzetu zgodnie z arI. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z
którym organ stanowiący nie może uchwalic budzetii, w ktorym planowane wydatk| biezące są
wyŻsze niŻ planowane dochody bieŻące wprowadzam następujące reguły dyscyplinujące
ograniczenie wydatkow biezących wyłącznie co niezbędnych w następując sposób:
Wynagrodzenia dla pracownikow administracji i cbsługi jednostek organizacyjnych na podstawie
obowiązujących przepisów dc wysokośc! wyr',kaiące; z zawarlych umgw wg stanu na cizień 30
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Września 2016 roku z uwzględnieniem umów realizowanych sezonowo oraz planowanych do
realizaĄiw 2017 r.

5. Wynagrodzenia dla nauczycieli naleŻy zaplanowac zgodnie z angaŻami roku 2016 i

uwzględnieniem arkusza organizacyjnego na rok 2015 -2016.
6' Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń nalezy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu

minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000.00 zł.
7. Dodatkowe Wynagrodzenie roezne tzw. ,,trzynastka'' zgodnie z ustawowo określonymi zasadami

tj W wysokości 8,5 % wynagrodzenia ctrzymanego przez pracownika W ciągu roku
kalendarzowego.

8. Przy kalkulacji wydatkow z tytułu składek ZUS , składki na Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty
wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zroŻnicowanych składek
na ubezpieczenie wypadkowe.

9. odpis na ZFSS w wysokości szacowanej okcło 1093.93 zł na jednego pracownika w v'lysokoŚci
przewidywanej prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ll
półroczu przy uwzg|ędnieniu ewentualne j rezer'uy:a ev'lentualny wzrost w 2017 r.

10. Podstawa dokonania odpisu na FSS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w
pełny, i niepełnym wymiarze zajęc , skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli ccmlaża się 1 10 % kwoty bazowej o ktorej mowa
w ań. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczycie|a. r-:stalanej corocznie w ustawie budzetowej. Na dzień
wydawania zarządzenia nie planuje sie l'nlzl'tst-l ',q1nag!'odzeń dla n2ugzycieli 2017.

11. Wydatki rzeczowe we wszystkich iecncstka:h or"ganizacyjnych naleŻy planowaÓ w sposob
celowy i 9g26zędny nie planując wzrostu w-v_catkcul poza v,lydatki niezbędne, wydatki stałe takie
jak energia elektryczna, olej opałow1', enei"gia ciep|na, usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi
ciągłe na dotychczasowym poziomie z uwzglednieniem wzrostu cen 1,7oń.

12. Limit wydatków na zadania zlecone 7 z2V.,7ę3l-1adnainistracji rządowej, zostanie zaplanowany
adekwatnie do projektowanych kwot dotacj! celcivych lrudzetu państwa na 2017 rok, chyba ze
pzepisy szczegolne stanowią inaczej (lirnit określa się na podstawie decyzji Wojewocty lub do
czasu jej otrzymania na podstawie roku 2016 z irwzględnleniem ewentualnych zmian przepisow
prawa oraz zakres realizacji zadań) i odpowiednio skorygowany po otrzymaniu informacji w tym
zakresie na rok 2017.

13. Wydatki na zasiłki wypłacane przez G,"ninny cśrodek Pomocy Społecznej winny byÓ
zaprojektowane W wysokosci zapewniającej ł'ninirnr'łr, zabezpieczenia, chyba ze przepisy prawa
stanowią inaczej.

14. Wydatki z tytułow zwrotow zasiłkow i inn1lch odzyskanych Świadczeń z pomocy soołecznej
powinny byó zaplanowane do wysokoŚci oszacowanych dochodów ztych tytułow, dopuszcza się
dofinansowanie zadan zleconych na uzasadnionv wniosek Kierownikow Jednostek i/lub komorek
organizacyjnych.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkorłe nalezy plancwac uwzględniając dokończenie inwestycji
rozpoczętych oraz pla.nowanie wyłącznie nowych :nrvestycji na ktore pozyskano dofinansowanie z
zewnątz.

5. Zadania inwestycyjne planowane są przez pracownikow na stanowiskach merytorycznych
realizujących zadania zgodnie z zakresem pi'zedr:i:'lcu/)lfi1 5f3nowiska na podstawie odpowiedniej
dokumentacji W przypadku kwot szacowanych na pccistawie realnej wyceny, zadania inwestycyjne
winne byc zaplanowane w kwotach brutto/brutto przy uwzględnieniu wszystkich wydatkow na
poszczegolne lata wraz ze wskazaniem środkow finansowych z jakich mają byc one sfinansowane z
podaniem dokładnego Źrodła finansowania (w przycadku ciotacji z podaniem instytucji/ budzetu
udzie|ającego dotacji wraz z okresleniem działania).

s 4. 1. Materiały planistyczne naleŻy składaĆ z uzlspełnienlem ich c informacje istotne dla
kształtowania budzetu oraz ewentualne uzupełn;e,:ia zleccne prze7 Skarbnika Gminy.

2.Materiały pianistyczne obejmujące rnerytoiycz:ie wszystkie zadania realizowan e przezjednostkę,
komórkę, czy stanowisko nalezy złoŻyc u Skar'bnika

3.Nalezy dołączyc ponadto inne inforrnac,; V/y:1:Ka,ąc3 mi'.-dzy innymi z ustawy o finansach
publicznych, ktore naleŻy uwzględnic przy opracowaniu projektu prognozy budzetu na rok 2015.
Dodatkowo w przyoacku planovlania zadar,la z u:Jz ałam środkow UE kserokopii dokui^nentacji



potwierdzającej otrzymanie mozliwości otrzymanie lub mozliwośÓ otrzymania dofinansowania
zadania (w zaleŻności od etapu zatwierdzenia wniosku- umowy, wniosku o płatność), a takŻe
informacji o etapie ich weryfikacjiw instytucji mającej udzielić dofinansowania.

 'Zobowiązuje się pracownikow merytorycznych do uwzględniania w budzecie roku 2014 wniosków
/ jednostek niezaliczanych do sektora finansorv publrczrJóh na realizację zadan własnych gminy,l ętorym mogą być udzielone dotacje.

S.Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty i pracowników na
samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotovyania materiałów zzakresu ich właściwości
i wzajemnej wspołpr'acy.

6.Pracownicy na samodzielnych stanowiskach przygotowują materiały planistyczne zgodne z
zakresem zadan wykonywanych na danym steno'rv.sku

7.Wydział oświaty i Spońu sporządza dodatkcwc zestawienie wszystkich danych łącznie dla
obsługiwanych jednostek oświatowych (szkoł i Gimnazjum) wraz złącznączęścią opisową.

8.ZałoŻenia określcne vł'niniejszyrlzarządzeiiu :','.cgą byc modyfikowane i uzupełniane w zakresie i

formie określonej przez Wojta Gminy Bańniczka

9.Skarbnik ma prawo Żądac wyjaśnien lub dcdat;lcvlych inlormacji w zakresie niezbędnym do
wykonania projektu budzetu.

$ 5. Na podstawie otrzymanych materiałow planistycznych, wniosków, jak rowniez skalkulowanych
dochodów własnych gminy, dotacji i subwencji z brldzetu państwa Skarbnik Gminy W porozumieniu z
Wojtem Gminy opracowują projekt budzetu Gminy r.a rok 2017.

s 6. Wykonanie zarządzenia powierza się: Skarbnikowi Gminy, Kierownikom wydziałów,
pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy mających wpływ na kształtowanie dochodow i

wydatkow Urzędu Gminy Bańniczka, Kierovvnikom, Dyrektorom gminnych jednostek
organizacyjnych.

$7. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia
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