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ZARIZĄDZF,NIE nr 9212016
BURMISTRZA GMINIY I MIASTA WĘGLINIEC
z ilnia 12.09.2016r.
prrygotowania i opracowania materiał w analĘcnlych i planistycnrych

rok-20l7 przez kierownikow wydział w Urzędu Gminy i Miasta w Węgliricu, podległe jednostki

pĘektu budżetu na
i zatJaĘ budżetowe.

do

Napodstawieart.233ustalvyzdnia27.08.2009r. olinansachpublicznych(t.j.Dr'U.z2013r.poz.885zp źn.zm.)oraz$1
drio 4 listopada 2010r. Rady Miejskiej Węglirica w sprawie trybu prac nad projehem uchłały
uclnłałynr 319/XLIII/1o
Burmistrz Gminy i Miasta Węglirica zarzqdza, co następuje:
Węgliniec
Gmirly
budżetowej

i

s1

Zobowiązuje się osoby wymienione w załączr:riku nr 1 do niniejszego zarządzenia do przygotowania i
przedstawi nia śkarbnikowi-Gminy i Miasta Węgliniec, materiał w dla opracowania projektu budżetu Gminy i
Miasta Węgliniec na20l7 rok.
2. Wykazmaięriał w oraz termĘ ich dostarczęnia Skarbnikowi określazałącznk nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Kierownicy jednostek obsfugiwanych przez CUW przekazują Gł wnej K9ięgowej CUW dane do obliczeri w
terminie u-oz1i*iuią"1'- sporządzenie kompleksowej informacjiprzez ich jednostkę dla Skarbnika'
3. Wydział tJR zobowiązuje_się do poinformowania mieszkaric w Gminy i Miastą soĘs w orazprzedstawicieli
stowarzysze o rozpoczęciu prac nud budzetem Gminy i Miasta oraz o możliwościwnoszenia uwag' wniosk w ze
wskazaniem os b odpowiedzialnych zgodnie zzałącnikiem nr 1 zaposzczeg lne sprawy.

I.

s2

1. Do |0 paździemika 2016roku Skarbnik Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w
węgli cu oraz kierownicy wydziałw Urzędu dokonują analizy oraz wstępnej syntezy potrzeb, jak r wnież
p'"Ja't'*iuią materiĄ i przygotowane zestawienia staĘoh obligatoryjnych wydatk w budżetowych w
poszczeg lny ch działach budżetu.

2. Wydatklbuzetowena20l7rokplanujesięnapodstawiezałoże opracowanychprzezjednostkirealintjącebudżet
zivłzględnieniem zapis w niniejszego zarządzenia, zatządzenia nr 66/2013 w sprawie procedury opracowania
Wieloletniej Progno4rFirr*'o*"j Gminy Węgliniec orazwficntych Burmistrza i Skarbnika GmĘ i Miasta:
procent
- wydatki ,u"ro*"administracyjne planuje się wzrost o średnioroczny wskuźnik inflacji na20l7 rok- 1,3
do
w
terminie
ogłoszony
się
uwzględnia
- przy planowaniu wynagrodzeri pracownik w administracji i obsługi
3.

.
.
.
.
o

15.09.Ż016r. poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę
- w 2017 roku planuje się wzrosiwyn agrodze pracownik w w jednostkach organizacyjnych gminy o
Dochody budzetowę w 2OI7 roku planuje się uwzględniając naĘptljące założenia:

5%o.

sprzeduŻnieruchomości - zgodnie z planem sporządzonym przez kierownika IK,
_
opłataza gospodarowanie odpadami komunalnymi kalkulacj asporządzonaprzez kierownika IK
podutti lokalne-skalę ich zrniany określa Burmistrz Gminy i Miasta w Węgliricu,
odsetki-określaSkarbnik Gminy i Miasta na podstawie analizy wykonania w 2016 roku,
podatek od spadk w i darowizn oraz wpĄrivy zopłaĘ skarbowej i podatku odcrynnościcywilnoprawnych

.
.
.
1.

2.

3.

śt*tnitG*i"y i

_

określa

Miasta Węgliniec na podśtawie przewidywanego wykonania za trzy kwartaĘ 20|6r. z
uwzględnieniem wska:Źrika wzrostu PKB
przekazartych
poaatek dochodowy, subwencje, dotacje - przyjmuje się wielkoś określoną w założeniach do bud:żetu
przez Ministerstwo Finans w i dysponent w
_
kierownik UR
łochody z$ułapozyskanyctr siołtow zevłnętrmych, w Ęm zbudżetll Unii Europejskiej określa
na podstawie harmonogramu realizacji um w.
za trzy kwartĄ
pozostałe dochody - określa Skarbnik Gminy i Miasta na podstawie przewidywanego wykonania
20|6r. z uwzględnieniem wskazrrika wzrostu PKB.

s3

Do dnia 30 puŻdziemika 2016r. Skarbnik Gminy wtaz z kierownikami wydział w opracuje wsĘpny projekt
uchwĄ budzetowej na20l7 rok wraz z pĄektami uchwał okołobudżetowych'
projektu oraz
W dniach 30 puŻdziemika- 5 listopadaŻ016r.przeprowadzonazostanie zespołowa ana|izawsĘpnego
ewentualna jego korekta.
procedurę prac nad projektem budżętu określa załącznik nr 2 do niniejszego
Szczeg łowy harmonogram

i

Zarądzenia

s4

w załącntiku
Wykonanie zarządzeniapowierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta w Węgliricu i osobom wymienionym
nr 1 doniniejszego zatządzenia.
Zarządzęnie wchod zi w

Ęcie z dniem podpisania.
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Załącntik nr

1

do ZarządzeniaNr 9212016

Burmistrzac i M Węgliniec zdnia 12.09.Ż016
Lp.

DzlAŁ BUDZETU
ROLNICTWO

1

I

ŁowlEcTWo

Osowska Marzena
Paszkowiak Janina

LEŚNIcTWo

Osowska Marzena

()1()

2

REALlzUJĄcY

o2g^

Osowska Marzena

TRANSPORT
3

I

ŁĄczNoŚc

6()()

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
4

Osowska Marzena

7o^oWyceny i podziały
geodezyine

UsŁUGoWA

71o^

Adamczyk Agata

Bodzek llona
Dział 751

i752

BEzPlEczEŃsTWo
8

PUBLICZNE

i

ocHRoNA P.PoŻ.

754

I

Papla Marcin
Stefanska Marzena
Paszkowiak Janina

OSP z terenu gminy
Piotrowski Zbigniew

DOCHODY Z
PODATKOW I

0PŁAT
756

oBsŁUGA DŁUGU
10

Paszkowiak Janina
Papla Marcin

PUBLICZNEGO

Pawłowska lrena
Olszowa Jolanta
Bodzek llona
Olszowa Jolanta

11

758

oŚwnrł

aol

llUYCHOWANIE
12

Zespoł Szkoł Węgliniec
Zespoł Szkoł Ruszow
S,P, Czenilona Woda

13

l

WYCHOWANIE

załoŻen przy pl an owan u, u zasad n e n ie wyd atkow,
wydatki na biezące utrzymanie drÓg
plan sprzedazy nieruchomoŚci orazwpływow z przekształcenia
prawa uzytkowania wieczystego W prawo własnoŚci
i

0.1 0.201 6 r.

1

0.1 0.201 6 r.

i

r.

podstawie

10.10.2016

r.

10.10.201 6

r.

o
o

harmonogram i wielkosc wydatkow związanych z utrzymaniem
jednostek oSP -przyjęte zaloŻenia do planu
wykaz ptanowanych remontow i wydatkow inwestycyjnych,
ptan wydatkow na Fundusz Wsparcia Policji, StraŻy Granicznej,

o
.

Strazy Pozarnej
plan innych wydatkow w zakresie bezpieczenstwa publicznego
oszacowanie kwoty rezerwy budzetowej na zarządzanie

.

st<atkulowanie dochodow

tytułow 10.10.201 6

r.

.
o
o

o

Zawisza Jolanta

zapotrzebowanie

na

Wyceny, koszty sprzedazy_ przyjęte

zaloŻenia do WW. planow
podatek od nieruchomoŚci od majątku gminnego
kalkulacia nowvch stawek opłat za uzvtkowanie wieczvste
przewidywane wpływy z tytułu usług na cmentarzach
plan wydatkow biezących i inwestycyjnych na cmentarzach

przewidywane wydatki na decyzje o warunkach zabudowy
zmiany planow zagospodarowania przestrzennego

i

zapotrzebowanie w układzie rzeczowo-finansowym,
specyfikacja wydatkow wg poszczegolnych SS i planowanych
zmian, opis przyjętych załozen
zestawienie wydatkow W ramach funduszu sołeckiego
wydatki związane z promocją gminy
wydatki CUW

inne szczegolne wydatki, w tym opracowania strategiczne
niezbędne dla pozyskan|a Środkow zewnętrznych
przewidywane docho

sporządzenie planu rzeczowego wydatkow

na

wielkoŚci otrzymanych dotacji z budzetu panstwa

kryzysowe i wydatkow na obronę cywilĘ

z

poszczegolnych

podatkowych

przygotowanie projektow uchwał okołobudzetowych z
kalkulacja

na podstawie zawartych umow

kredytowych

i

1

0.1 0.201 6 r.

1

0.'l 0.201 6 r.

prognoz stop ProcentowYch

Zawisza Jolanta
Mikołajczyk Stanisław

Karolak Barbara
DroŚ lrena
Ławniczak Lilla
Bogacz Beata
Adamczyk Agata

Puzon Monika

ptan rzeczowo-finansowy remontow drog i chodnikow
plan rzeczowo-finansowy modernizacji i budowy drog
remonty przystankow i wydatki inwestycyjne
zestawienie wstępnej kalkulacji kosztow, opis przyjętych

1

kalku lacją stawek podatkowych

Osowska Marzena

oŚWnTA

opisową

10.10.2016

o
o

o

Puzon Monika

l

Wg poziomu wykonania w br. wraz z częŚcią

r.

r.

757

REZERWY
BUDŻEToWE

10.10.2016

zestawienie wnioskowanych wydatkow inwestycyjnych z
częŚcią opisową uzasadnienie wydatkow i przyjęte załozenia

10.10.2016

o

o
o
o
.

750^

wydatki wg wykonania w 2016r.

r.

o

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

TERMIN

RODZAJ MATERIATOW
dochody na podstawie planu sprzedazy gruntow

10.10.2016

o

Janczak Maria

7

o
o

o

Paszkowiak Janina
Papla Marcin

6

o
o
o
o
o

o
o
Pawłowska lrena
Domagała Natalia
Sochon Renata

DZ|AŁALNoŚc
5

Domagała Natalia
Sochon Renata
Sokołowski Ryszard

o
o
o

L

Smigielska Regina

o
a
o
.
o
o
.

I

opis i zestawienie z propozycjami przyszłego ich wykorzystania
arkusze organizacyjne szkoły i zespołow szkoł (plan wydatkow
na fundusz płac i pochodne)
wydatki rzeczowe, W tym bezosobowy fundusz płac- kalkulaqa
dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodow

10.10.2016

r.

częŚc opisowa i przyjęte załoŻenia wzezdyrektorow
kalkulacja wydatkow na dowozy,koordynację sportu szkolnego
zestawienie potrzeb remontowo-in

arkusze org anizacyjne przedszkola(plan wydatkow na fundusz
płac i pochodne)

1

0.1 0.201 6 r.

r.

ao{

Bogacz Beata

Przedszkola:
Węgliniec

Czerwona Woda,
Rtlszow, Sfary W ęgliniec

OCHRONA
14

ZDROWIA

851

Fundusz PAIRPA i
zwalczania narkomanii

POMOC

15

16

Sroka Grazyna

sP0ŁEczNA

a52

dochody iwydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodow
wydatki rzeczowe, W tym bezosobowy fundusz płac-kalkulacja
częŚc opisowa i przyjęte zaloŻenia przezdyrektora

o
o
o
o
.
o
.
o
o
o
.

EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA

854

Świettice szkolne,
Stvpendia

17

UŚpienska-Domagała
lzabela
Sroka Grazyna
Czapiewska Barbara

]
o
o
o

Puzon Monika
Bogacz Beata
Karolak Barbara
Dros lrena

Sroka GraŻyna

GOSPODARKA
KOMUNALNA i
OCHRONA

o
.
o
.

Osowska Marzena
Paszkowiak Janina

o

Nowakowska M.
Domagała Natalia
Polewski Krzysztof

.
o
o
o
o
o

ŚnooowlsKA

9()()

o

Sokołowski Ryszard

.

KULTURA I
OCHRONA
18

DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

921

Domy kultury, biblioteki,

Uspienska-Domagała
lzabela
Stefanska Marzena
Adamczyk Agata
Bogacz Beata

19

sportowych
-imprezy sportowe

20

STATYSTYKA
PROGNOZY
POMOC

ORGANIZACJOM
21

P0zARzĄDoWYM
(wszystkie działy
budŻetu)

22

ZESTAWIENIE
vuYDATKÓw nł
PROJEKTY IPROGMMY,
W TYM zE ŚRoDKÓW UE

10.10.2016

plan dochodow i wydatkow zadan zleconych

1

10.10.2016

r.

10.10.2016
plan remontowo-inwestycyjny mienia komunalnegoplanu,
do
zaloŻenia
i
uzasadnienie
kalkulacja dochodow i wydatkow związanych z gospodarką
odpadami,
ptan oczyszczaniai utrzymania zieleni w mieŚcie i gminie,

r.

arkusze organizacyjne szkoł (plan wydatkow na fundusz płac i
pochodne )
wydatki rzeczowe, W tym bezosobowy fundusz płac
kalkulacja wypłat stypendiow Burmistrza
kalkulacja wypłat stypendiow socjalnych

plan wydatkow na ochronę Środowiska,
plan wydatkow na oŚwietlenie uliczne,

przyjęte załozenia działalnoŚci zakładu komunalnego
plan wydatkow na gospodarkę komunalną -bieŻące utrzymanie
kalkulacja stawek dotacji przedmiotowych,
_ałożeniami)
nlan wvclatkow na 66snoc|arke wodno-śeiekowa (z

przewidywane prognozy funkcjonowania

i

Adamczyk Agata
Bogacz Beata
Czapiewska Barbara
Papla Marcin

Adamczyk Agata
Osowska Marzena

.
o

o

r.

zaloŻenia planu

rzeczowo- finansowego,
harmonogram finansowy imprez kulturalnych organizowanych

przezgminę i instytucję kultury

o
o
o
o

10.10.2016

okreŚlenie funduszu płac i pochodnych jednostek kultury

Paszkowiak Janina

Zawitsza Jolanta
Adamczyk Agata
Papla Marcin

0.'l 0.201 6 r.

społecznej i wydatkow związanych ze wspieraniem rodziny
kalkulacja potrzeb na dodatki mieszkaniowe
kalkulacja Środkow na dozywianie, wypłaty zasiłkow i innych
świadcz en z pomocy społecznej

plan rzeczowo-finansowy wydatkow, przyjęte założenia,

o

r.

plan dochodow na podstawie analizy wykonania w 2016r.
kalkulacja wydatkow MGOPS w układzie rzeczowo-finansowym
kalkulacja wydatkow na pobyt osob w domach pomocy

o

Osowska Marzena

I

r.

przewidywane wydatki na utrzymanie Świetlic Środowiskowych,
kalkulacja kwot na diety członkow komisji i pozostałe wydatki
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
plan wydatkow na programy profilaktyczne,
ptanowane dotacje dla publicznych jednoste

Adamczyk Agata
Czapiewska Barbara

926

- działalnośćklubow

przedszkoli niepublicznych araz

plan inwestycji w obiektach kultury orazkonsenruaciizabytkow

świetlice, imprezy

FIZYCZNA

o

dla

dochod Ów ztytułu refundacji wydatkow
plan rzeczowo- finansowy wg wykonania w 2016

.

kulturalne

KULTURA

.
o

kalkulacja dotacji

1

0.1 0.201 6 r.

uzasadnienie wYdatkow,
ptan finansowania sportu i kultury fizyczneiorganizowanej
przezorganizacje pozytku pu bl icznego
przewidywane wydatki na utrzymanie obiektow sportowych
plan remontow i inwestycji na obiektach sportowych
analizakształtowania się dochodow i wydatkow budzetowych w 10.10.2016

latach 2015-2016 oraz prognoza dochodow
2027r.
koordyn

i

acja całościprac nad budzetem, informacje

sporządzenie uzasadnienia
zbio rczy wykaz wnioskow podmiotow wraz

z

r.

wydatkow do

i

ich weryfikacją

1

0.1 0.201 6 r.

formalno-prawną i opinią
wykaz zadan i działan, formy i rodzaje Wsparcia lub pomocy,
przedmiocie
terminach
kosztami, informacją
wraz

o

z

i

ewentualnych konku rsow,

zestawienie dochodow

i

wydatkow związanych

z

realizacją

10.1U.2U10

r.

programow, w tym wspołfinansowanych ze Środkow UE oraz
innych Środkow zewnętrznych na podstawie harmonogramow

{irniny i
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Załączrtik nr 2 do ZarządzeniaNr 9212016
Burmisttzac i M Węgliniec zdnia I2.09.20t6 r.

I{a'.R-NdoNoGRANd r Pn-OCEDUIIŁĄ
Lfcr{\^/ rr.-Et:TTA ETLTDZETTJ
\ />zsz,cz,eg lrrienie

Terrnin realizacji

eriał w

p

l

ani

R-ealizll1ący
Kięrownicy
WydziałowIJGiM,
Kierownicy jednostek
organizacyinych
Gminy

stycznych

Do 10.10.2016r.

30.10.2016r.
30.10-05.11 .20L6r.

)
)

opracowanie projektu budzetu

Skarbnik Gminy,

anaLiza wstępna projektu budzetu

Burmistrz, Skarbnik

ektu budzetu Radzie Miejskiej

Do 15.1I.2016 r.

Burmistrz

w Węgliricu,
a nad Projektem budzetu,

)

wstępne Zapoznanie się

i

zaopiniowanie uchwał

okołobudzetowych

)

wstępne Zwoznanie

się i

zaopiniowanie

Komisje Stałe
Rady Miejskiej

wniosk w do budŻetu,

- podjęcie uchwał

Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska

okołobudzetowych

Do 31.!2.2016 r.

(szczeg łowe ustalenie dat
poszczegolnych czynnościw
komp etencj i Prz ew

o

; ostate czne rczpattzęnie wniosk w do budŻetu,
) zaopiniowanie pozostałych uchwał
okołobudzętowych (nie rczpaffzonych w

dni cz qcego

Rady Miejskiei)

pierwszym terminie),

)

i zaopiniowanie załącznik w i
uchwały
informacji do

Zapoznanie się

innych

okołobudzetowej

Komisje Stałe
Rady Miejskiej

)

skiej

podjęcie pozostałych

uchwał okołobudzetowych

i innych

akt w

Rada Miejska

łvyko naw czych do bu dzętu

@

Miejskiej _przyjęcie budzetu Gminy i

Miasta Węgliniec na201 7rok.

Rada Miejska

BurmistJz

smlny i Miast*lłęgti niec
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