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ZARZ^DZENIE NR 95/15
Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
zdnia 15.09.2015 rok.

w sprawie: zalozeri i wskaznikow do opracowania materialow
towarzyszqcych projektowi uchwalania budzetu na rok 2016 .

planistycznych

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst
jednoUty Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) Uchwaiy Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr
XU11/348/2010 roku z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem
uchwaiy hudzetowej Gminy Szlichtyngowa zmienionej uchwale XV1/102/11 Rady Miejskiej w
Szlichtyngowej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwaiy
budietowej Gminy Szlichtyngowa.
Burmistrz Miasta i Gminy zarz^dza co nastepuje:

W celu opracowania projektu budzetu Gminy Szlichtyngowa na 2016 rok ustala sie
nastepujacy sposob opracowania materialow planistycznych przez gminne jednostki
organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Urzedu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§1

Kalkulacjc dochodow budzetowych dokonuje si$ wedlug nastepuj^cych zasad:

Prognozowanie dochodow opierac si<? powinno na zasadach ostroznosciowych i gruntownie
uzasadnionych i winno nast^pic w oparciu o:

I. Dochody z podatkow i oplat lokalnych planowane powinny bye na poziomie dochodow z
2015 roku z uwzglednieniem w szczegolnosci zmian w wysokosci stawek podatkowych ,
wzrostu i zmniejszenia ilosci podatnikow . skutkow udzielonych ulg oraz zmian wynikajacych
z obowiazujacych ustaw podatkowych.

Planujac dochody ze sprzedazy mienia komunalnego nalezy sporz^dzic dokladny wykaz
skladnikow mienia proponowanych do sprzedazy i ich wstepna wycene - zgodna z kwota
zamieszczona w planie dochodow i przedtozyc j^ wraz z materialami planistycznymi na 2016
rok.

II.

Udzialy w podatkach stanowiacych dochod panstwa:

Podatek dochodowy od osob fizycznych do budzetu na 2015 rok przyjmuje sie w wysokosci
wskazanej przez Ministerstwo Finansow.

Podatek dochodowy od osob prawnych ustala sie na podstawie przewidywanego wykonania
za 2015r. z uwzglednieniem zmian organizacyjnych przedsiebiorstw oraz innych znanych
okolicznosci.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i wlasne - zgodnic z informacja z Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego.

IV. Wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.
V. Umowy lub przewidziane umowy dzierzawy. najmu , decyzji dotyczacych oplat z tytulu
trwalego zarzadu i wieczystego uzytkowania .

VI. Wydane decyzje wymiarowe z oplaty adiacenckiej i za zajeeie pasa ruchu drogowego.
VII. Wplywy od jednostek budzetowych przyjmuje sie na poziomie wykonania w 2015 roku.
podwyzszajac o wskaznik inflacji po uwzglednieniu zmian organizacyjnych.
VIII. Subwencje i dotacje do budzetu na 2016 r. przyjmuje sie w wysokosciach podanych
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przez wiasciwe organy.
§2.

Kalkulacje wydatkow budzetowych dokonuje si$ wedlug nast^pujjjcych zasad:

Kalkulacje wydatkow nalezy sporzadzic w sposob racjonalny i celowy z uwzglednieniem w
pierwszej kolejnosci zadari obligatoryjnych, zleconych i wynikajaeych z zawartych umow.
Podstawa planowania wydatkow rzeczowych na 2016 rok jest przewidywane wykonanie
wydatkow w 2015 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku biezacego, powiekszone o
wskaznik inflacji 1.7%.

Przy planowaniu wydatkow budzetowych bierze sie pod uwag? :
- poniesione wydatki na realizacj? zadah wlasnych w roku 2015
- stan zapasow materialowych ( w^giel w placowkach oswiatowych)
- rozpoczete zadania inwestycyjne
- zmiane struktury wydatkow oraz zmiany organizacyjne.

Ustala si? nastepujacy priorytet wydatkow budzetowych:
1. Zabezpieczenie srodkow na obsluge dlugu gminy.

2. Zabezpieczenie srodkow finansowych na zadania budzetowe dla jednostek
organizacyjnych gminy na poziomie zapewniajacym ich sprawne i nieprzerwane
funkcjonowanie.

3. Zapewnienie srodkow na niezbedne remonty i naprawy zabezpieczajace mienie
komunalne( jednostki planujace wydatki na remonty biezace winny wskazac nazwe zadania .
eel zadania).

4. Srodki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone moga. bye tylko na inwestyeje

przygotowane (dokumentacja techniczna. kosztorysy, uzgodnienia itd).
§3.

W celu zachowania rownowagi budzetowej, o ktorej mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o

finansach publicznych wprowadza sie maksymalne ograniczenia po stronie wydatkow
biezacych . Poziom wydatkow biezacych wyznaczony jest przez mozliwe do osiagniecia
dochody budzetowe.
§4.

Szczegolowosc materialow planistycznych. Materiaty planistyczne nalezy przygotowac na
odpowiednich drukach jak w latach poprzednich.
1. Wskazniki budzetowe:

- szkoly pod a ja:

a) liczbe klas i liczbe uczniow na rok szkolny 2015/2016 z uwzglednieniem zmian od
wrzesnia 2015 r. W szkotach nie przewiduje si<? zajec nadobowiazkowych platnych z budzetu
gminy.
- przedszkola podaja:

a) liczbe miejsc w przedszkolu z uwzglednieniem zmian od wrzesnia 2015 r.
- Samorzsjdowy Zaklad Budzetowy podaje:
a) wysokosc planowanych przychodow

b) wysokosc kosztow biezacych
c) wysokosc dotacji przedmiotowej planowanej z budzetu gminy
d) wysokosc planowanej wpiaty do budzetu nadwyzki srodkow obrotowych z dzialalnosci
dochodowej
2. Zatrudnienie - etaty:
Nalezy podac etaty przeliczeniowe.
3. Wydatki
budzetowe.
Wydatki budzetowe nalezy planowac wyl^cznie na biezace utrzymanie jednostki
organizacyjnej. Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposazenia. itp.) nalezy
wyspecyfikowac w odrebnym zalaczniku. Podstawa kalkulacji wydatkow rzeczowych s^
kwoty przewidywanego wykonania w 2015 roku. Nalezy ujac zadania stanowi^ce
przedsiewziecia ujete w uchwale Rady Miejskiej w Szlichtyngowej stanowiace Wieloletnia
Prognoze Finansowa Gminy na 2016 rok.
4. Wynagrodzenia osobowe pracownikow we wszystkich jednostkach organizacyjnych nalezy
ustalic uwzgledniajac obowiazujace place na dzien 01.09.2015 r. Wynagrodzenie zasadnicze
dla nauczycieli nalezy przyjac w wysokosci wynikajacej z obowiazujacych przepisow.
5. Wydatki z tytuhj dodatkowych wynagrodzen rocznych planuje sie w wysokosci 8.5% sumy
wynagrodzenia . o ktorym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracownikow sfery budzetowej.
6. Wydatki o charakterze jednorazowym tj. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne i
rentowe nalezy zaplanowac na podstawie danych ewidencyjnych z komorek kadrowych
jednostek organizacyjnych.

7. Skladki na ubezpieczenie spoleczne planuje sie w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia
13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeh spolecznych.
8. Skladki na Fundusz Pracy planuje sie w wysokosci 2.45% podstawy wymiaru na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
9. Wydatki z tytulu wplat na PFRON planuje sie zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnienia osob niepelnosprawnych.
10. W projekcie budzetu mog^ zostac wyodrebnione srodki z przeznaczeniem na :
a) rezerwe celowa na realizacje zadah wtasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego;
b) rezerwe ogoln^ na wydatki nieprzewidziane.
§5.
Planowanie przychodow i rozchodow
1. Przy planowaniu przychodow nalezy uwzglednic wplywy pochodz^ce z:
- pozyczek. kredytow i papierow wartosciowych;
- z innych operacji Finansowych
2. Przy planowaniu rozchodow nalezy uwzglednic :
- splaty otrzymanych pozyczek i kredytow,
- wykup papierow wartosciowych,
- piatnosci wynikajace z odrebnych ustaw. ktorych zrodlem finansowania sa przychody z
prywatyzacji majatku jednostki samorzadu terytorialnego.
- inne operacje finansowe.
§6.

Do wyliczenia odpisu na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych w 2016 roku za podstawe
przyjmuje sie:
- odpis na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych dla nauczycieli wylicza sie na podstawie

110% kwoty bazowej okreslonej dla pracownikow panstwowej sfery budzetowej na podstawie
art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1pkt 2 ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze
budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budzetowej.
Kwota bazowa ustalona na styczen 2012 r. tj. 2917,14 zl.

- dla pozostalych pracownikow wwysokosci 37,5 %kwoty bazowej.
§7.

Zakres materialow planistycznych winien bye opracowany zgodnie z uchwaiy Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej Nr XL III /348/2010 z dnia 03 wrzesnia 2010 r. uchwala Rady Miejskiej w

Szlichtyngowej Nr XVI /l 02/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwaiy budzetowej Gminy Szlichtyngowa w pelnej szczegolowosci dzialow,
rozdzialow i § klasyfikacji budzetowej.

Do kazdego zalacznika nalezy dolaczyc pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodow
i wydatkow budzetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.

Plany powinny bye wykonane starannie i czytelnie, sprawdzone pod wzgledem rachunkowym.
§8-

Kalkulacje podatkowych dochodow budzetowych sporzadzaj^ pracownicy zatrudnieni w
Urzedzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa i przedkladajq Skarbnikowi Gminy.
Zobowiazuje sie dyrektorow, kierownikow jednostek organizacyjnych. kierownikow

komorek organizacyjnych Urzedu oraz pracownikow na samodzielnych stanowiskach do

przekazania materialow planistycznych Skarbnikowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w
tcrminie do dnia 15.10.2015 roku .

§9.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§10.

Wykonanie zarz^dzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy.
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