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PO.0050. 59.2011

zARzĄDzENlE Nr 59/11

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej na rok 2012 oraz do projektu wieIoletniej prognozy finansowej na

2012 rok i lata następne

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zpóŻn' zm.'), ań' 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240zpożn.zm.') oraz $ 1 ust. 1 uchwały Rady Gminy Bańniczka Nr)fiXlX42l11zdnia 23 sierpnia 2011 r.w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej, zarządzam, co następuje:

$ 1. Zobowiązuję Dyrektorow i Kierownikow jednostek organizacyjnych gminy, kierownikow komórek
organizacyjnych i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych
stanowiskach pracy i na merytorycznych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostki sektora
finansów publicznych finansowane z budzetu Gminy, bądz powiąane z budŻetem otrzymywaną
dotacją do opracowania materiałow planistycznych do projektu budzetu gminy na 2012 rok oraz do
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na2012 rok i lata następne w terminach
określonych w uchwale Rady Gminy Bartniczka Nr )fiXlXl42l11z dnia 23 sierpnia 2011 r.

$ 2. Podmioty wymienione w ust. 1 składają projekty planÓw finansowych według działow, rozdziałow i

paragrafow klasyfikacji budżetowej wraz ze szczegołowym uzasadnieniem planowanych dochodow i

wydatkow, a także z uwzględnieniem zapisow niniejszego zarządzenia w terminie okreŚlonym w $ 1.

s 3. W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Bańniczka na rok budżetowy 2012 zaządzam
następujące metody kalkulacji:

Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokoŚci
wynikającej z zawartych umow cywilnoprawnych, ze sprzedaŻy mienia W wartoŚci
szacunkowej przeznaczonej do sprzedaŻy nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane
na podstawie obowiązujących przepisÓw.
Dochody budżetowe z tytułu podatkow i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego
lub większym po odpowiednim skalkulowaniu ryzyka ściągalności naleŻnoŚci.
W celu zrownoważenia budżetu zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z
ktÓrym organ stanowiący nie moze uchwalic budzetu, w ktorym pianowane wydatki biezące
są wyŻsze niŻ planowane dochody bieŻące wprowadzam następujące reguły dyscyplinujące
ograniczenie wydatkow biezących wyłącznie do niezbędnych w następujący sposob:
a) Wynagrodzenia dla pracownikow administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na

podstawie obowiązujących przepisow do wysokości wynikającej z zawartych umow wg
stanu na dzień 1 paŻdziernika 2011 roku, z uwzględnieniem wskaŹnika wzrostu nie
wyższym niż2,8o/o.
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b) Wynagrodzenia dla nauczycieli nalezy zaplanowac z 3,8o/o podwyzką od miesiąca
września 2012 r' - zwyszczegÓlnieniem kwoty podwyzki.

c) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń naleŻy uwzg|ędniÓ skutki finansowe z tytułu wzrostu
minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1500'00 zł (wzrost o 114 zł).

d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ,,trzynastka'' zgodnie z ustawowo określonymi
zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu
roku kalendarzowego.

e) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45o/o)

przyjmuje się kwoty wynikające z przepisow o ubezpieczeniu społecznym z
uwzg lęd nien iem zroŻni cowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

0 Odpis na ZFŚS w wysokości 1 150,00 zł (obligatoryjny) na jednego pracownika (37 ,5o/o od
prognozowanej kwoty przeciętnego Wynagrodzenia w gospodarce narodowej W ll
półroczu).

g) Podstawą dokonania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona
W pełnym i niepełnym wymiarze zajęc, po przeliczeniu na pełny wymiar zĄęc,
skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli.
Liczbę nauczycieli przemnaŻa się % kwoty bazowej o ktorej mowa w art' 30 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budzetowej.

h) Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych naleŻy planowac w
sposob celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową - wydatki sztywne na
dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem wzrostu o 2,8o/o dla wydatków na zakup
energii elektrycznej oraz cieplnej.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe nalezy planować uwzględniając dokończenie inwestycji
rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na ktore pozyskano
dofinansowanie z zewnątrz.

5' Zadania inwestycyjne planowane są przez pracownikow na stanowiskach merytorycznych
realizujących zadania na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

s 4. 1. Materiały planistyczne należy składaÓ na drukach załączonych do zarządzenia.
2. Dostępna jest moŻliwoŚÓ dołączenia innych drukow, ktore zdaniem dyrektorow (kierownikow)
jednostek organizacyjnych gminy, komorek organizacyjnych czy pracownikow merytorycznych są
niezbędne przy projektowaniu budŻetu.
3.Jedńostki oęanizacyjne realizujące zadania własne, ktorych obowiązek dofinansowania Środkami z
dotacji celowych z -budzetu 

państwa wynika z ustaw szczegÓłowych, ujmują w materiałach
paniśtycznycń odrębnie wydatki finansowane ze Środkow własnych

i odrębńie wydatki finansowane z dotacji celowych' Podziału wydatkow na Żródła finansowania naleŻy

dokonaĆ pizy wykorzystaniu wiedzy o spodziewanych kwotach dotacji, np. na podstawie

obowiąującyón stinoardow kalkulacji tych kwot, sprawozdań lub wnioskow złoŻonych do właŚciwych

oyspońeńtów częŚci budzetu państwa. Materiał planistyczny będzie podlegał uaktualnieniu po

oirzymaniu informacji o projektowanych kwotach dotacji celowych z budzetu państwa na2012rok.
4. Materiały planistyczne obejmujące merytorycznie wszystkie zadania realizowane przez jednostkę,

komórkę, czy stanowisko naleŻy złoŻyc u Skarbnika
5. Naleźy dółączyĆ ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o finansach publicznych,

ktore należy uwzględnic przy opracowaniu projektu prognozy budzetu na rok 2012'.
1) wydatki ńi1ątt<owe jednoroczne oraz wynikające z przedsięwzięĆ zamieszczonych W

Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z częścią opisową,
2) zadania realizowane W ramach programÓw i projektow dofinansowanych ze Środkow

pochodzących z budŻetu Unii Europejskiej oraz dofinansowanych z innych ŹrÓdeł

3) żestawieńió dochodow i wydatkow na realizację programu profilaktyki rozwiązywania
problemow alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii - Gminna Komisja ds.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych,
4) zestawienie wydatkow na ochronę środowiska - stanowisko merytoryczne urzędu gminy.
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6. Zobowiązuje się pracownikow merytorycznych do uwzględnienia w budzecie roku 2012 wnioskow
jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadan własnych gminy,
którym mogą byÓ udzielone dotacje'

7 ' Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty i pracownikow na
samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej
wspołpracy.

8. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach przygotowują materiały planistyczne zgodne z
zakresem zadan wykonywanych na danym stanowisku.

9. Wydział oświaty Kultury i Sportu sporządza dodatkowo zestawienie wszystkich danych łącznie
{|' obsługiwanych jednostek oświatowych (szkół i Gimnazjum) wraz z łącznączęścią opisową.

10' ZałoŻenia okreŚlone w niniejszym zaządzeniu mogą byc modyfikowane i uzupełniańe w zakresie
iformie okreŚlonej przez Wojta Gminy Bańniczka.

11. Skarbnik ma prawo ŻądaÓ wyjaśnień lub dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do
wykonania projektu budzetu.

s 5. 1. okreŚlam wzory drukÓw do wykorzystania przy opracowywaniu projektów budżetow jednostek
budzetowych i lnstytucji Kultury na 2012 rok:
1) wzor projektu planu dochodow na 2012 r. dla jednostek budżetowych oraz Wydziału oświaty

Kultury i Spońu wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) wzÓr projektu planu dochodów na 2012 r. dla jednostek budzetowych oraz Wydziału oświaty

Kultury i Spońu wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) wzor projektu zadan inwestycyjnych rocznych planowanych do realizacji w 2012 r. dla

jednostek budzetowych oraz Wydziału oświaty Kultury i Sportu wg załącznika Nr 3 do
n i n iejszeg o zarządzenia.

4) wzor projektu planu wydatkow na programy i projekty realizowane ze Środków pochodzących z
Budzetu Unii Europejskiej na lata 2012 i następne dla jednostek budzetowych oraz Wydziału
oświaty Kultury i Sportu wg załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) wzor karty przedsięwzięcia do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 i lata
następne dla jednostek budzetowych oraz Wydziału oŚwiaty Kultury i Spońu wg załącznika Nr
5 do niniejszego zarządzenia'

6) wzÓr projektu planu finansowego lnstytucji Kultury na 2Q12 rok wg załącznika Nr 6 do
n i n iej szego zarządzenia.

7) wzor projektu planu wpływow i wydatkow zwiąanych z gromadzeniem Środkow zkar i opłat za
korzystanie ze środowiska na 2011 r. wg załącznika Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8) wzor projektu dochodow z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaz napojow alkoholowych wg
załącznika Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Dopuszcza się modyfikowanie Wzorow okreŚlonych w ust. 1 poprzez ich uzupełnienie w zakresie
niezbędnym do prawidłowego sporządzenia projektu budzetu gminy.

$ 6. Wykonaniezaządzenia powierza się:
1. Skarbnikowi Gminy,
2. Kierownikom wydziałow, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz innym

pracownikom na stanowiskach pracy mających wpływ na kształtowanie dochodow i

wydatkow Urzędu Gminy Baftniczka
3. Kierownikom, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych

$7.Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Wiesław


