
Zarz~dzenie N r 86/2019 
Wojta Gminy Sochocin 


z dnia 7 paidziernika 2019r. 


w sprawie opracowania materialow pJanistycznych do projektu uchwaly budzetowej 

Gminy Sochocin na rok 2020. 


Na podstawie § 1 Uchwaly Nr XXVIII 1 93 /20 1 0 Rady Gminy Sochocin z dnia 
26 sierpnia 201 Or. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej gminy Sochocin 
zarzCj-dza siy, co nast~puje: 

§ 1. Zobowiqzujy kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych, kierownik6w 
samorzqdowych instytucji kultury, kierownik6w wydzial6w Urzydu Gminy Sochocin, do 
opracowania material6w planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2020. 

§ 2. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2020 rok nalezy opracowae 
zgodnie z: 
1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXVIII193 /2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 

sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej. 
2. Ustawq z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. pOZ. 869 ze 

zm). 
3. RozporzCj-dzeniem Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorzqdowych zaklad6vv' 
budzetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718 ). 
4. Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeg610wej 
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze 
:tr6det zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm), 
5. Obowiqzujqcymi uchwalami Rady Gminy Sochocin majqcymi wplyw na budZet gminy. 
6. Warunkami porozumien i um6w zawartych przez Gminy Sochocin z innymi podmiotami . 

§ 3. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2020 rok nalezy opracowae 

na podstawie: 

1) sredniorocznego wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych, kt6ry na 2020 rok przyjyto 

w wysokosci 2,5 %; 

2) wniosk6w zlozonych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych. podmiot6v, 

niezaliczanych do sektora finans6w publicznych; 

3) wynagrodzen obowiqzujqcych w dniu 1 wrzesrua 2019 roku z uwzgl~dnieniem zmJan 

wynikajqc ych z przepis6w 0 zasadach wynagrodzenia; 

4) przewidywanych ustawowo nowych zadail. do przej~cia przez gmin~ w 2020 roku . 


§ 4.1. Szacowanie dochodow opierac siy powinno na zasadach ostroznosciowych 

i gruntownie uzasadnionych. 


2. Dochody z podatk6w i oplat lokalnych planowane winny bye na poziomie dochod6w 

(fo 




z 2019 roku z uwzgl~dnieniem, w szczegolnosci zmian w wysokosci stawek podatkowych. 
wzrostu i zmniejszenia ilosci podatnik6w, skutk6w udzielonych ulg oraz zmian wynikajqcych 

z obowiqzujqcych ustaw podatkowych. 
3. Planujqc dochody z mienia komunalnego nalezy sporzqdzic dokladny wykaz skladnik6w 
mienia proponowanych do sprzedania i ich wstypnq wyceny oraz kalkulacjy z wplyw6w 
z tytulu dzierzaw i innych. 
4. Planujqc dochody gminy z tytulu oplat pobieranych na podstawie odrybnych ustaw nalezy 
uwzglydnic obowiqzujqce stawki oplat oraz zrodlo dochodOw. 

§ 5. 1. Kalkulacjy wydatkow nalezy sporzqdzic w spos6b racjonalny i celowy 
z uwzglydnieniem w pierwszej kolejnosci zadan obligatoryjnych, zleconych, 
kontynuowanych i wynikajqcych z umow. Zadania dodatkowe nalezy uszeregowac wg 
priorytetow do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwaly budzetowej. 
2. W ramach zadania "remonty biezqce" nie nalezy planowac napraw i konserwacji tylko 

uslugi budowlano-montazowe. lednostki planujqce wydatki na remonty biezqce winny 

wskazae zakres planowanych remontow z wyszczegolnieniem remontow zwiqzanych 

z decyzjami i nakazami organow nadzoru. 

3. Wydatki biezqce i wydatki inwestycyjne nalezy uzasadnic, omawiajqc szczegolowo 

przewidywane wykonanie i zalozenia planu z uwzglydnieniem: 

1) zmian wielkosci poszczegolnych elementow kalkulacyjnych, 

2) czynnik6w, kt6re spowodowaly ewentualnq zmiany trendu wzrostu lub spadku. 

3) kwot planowanych wydatk6w w poszczeg61nych rozdzialach dla nowych zadan 

przewidzianych do realizacji w 2020 roku. 

4. Pierwszenstwo w zabezpieczeniu finansowania wydatk6w inwestycyjnych majq zadani a 

przewidziane do zakonczenia w 2020 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym 

zewnytrznym wsparciem finansowym. Planowanie srodk6w na nowe zadania, a takZe na 

zadania nie obligatoryjne, moze nastqpic w absolutnie koniecznych i uzasadnionych 

przypadkach. 

5. Przy planowaniu przychodow nalezy uwzglydnic wplywy pochodzqce: 

1) z pozyczek, kredytow i papierow wartosciowych, 

2) z innych operacji finansowych. 

6. Przy planowaniu rozchod6w uwzglydnic: 

1) splaty otrzymanych pozyczek i kredytow, 

2) wykup papierow wartosciowych, 

3) platnosci wynikajqce z odrybnych ustaw, ktorych ir6dlem finansowania Sq przychody 

z prywatyzacji majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego, 

4) inne operacje finansowe. 


§ 6. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2020 rok nalezy sporzqdzic 
w formie opisowej i tabelarycznej. CZyse opisowq nalezy opracowae w podziale na dzialy. 
rozdzialy i zadania, natomiast czyse tabeJarycznq zgodnie z zalqcznikami do niniejszego 
zarzqdzenia w nastypujqcym zakresie: 
1. Prognozowane dochody - wed lug zalqcznika nr I, 
2. Plan wydatkow - wedlug zalqcznika nr 2. 
3. Projekt planu wydatk6w Solectw w ramach funduszu soleckiego - wedlug zalqcznika nr 3. 
4. Projekt planu wydatk6w lednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej - wedlug zalqcznika l1I 4. 

~ 




wzglydem 
formalno -

data: 07.1 0..20 

5. Projekt planu wydatk6w Gminnej Komisji Rozwi'Fywania Problem6w Alkoholowych 
wedlug zalqcznika nr 5, 
6. Projekt planu wydatk6w inwestycyjnych - wedlug zalqcznika nr 6, 
7. Projekt planu finansowego instytucji kultury - wedlug zalqcznika nr 7. 
8. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeil- wedlug zalqcznika nr 8. 

§ 7. Opracowane materialy nalezy przekazac Skarbnikowi Gminy nie p6:1.niej nit do 22 
pazdziernika 2019 roku w formie papierowej. 

§ 8. Brak zlozenia wstypnych projekt6w plan6w finansowych lub ich zlozenie na 
niewlasciwych zalqcznikach spowoduje nie ujycie w projekcie budtetu. 

§ 9. Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Skarbnikowi Gminy. 

§ 10. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Biuletynie 
Informacj i Publ icznej. 

W6jt 

Sporzqdzil Sprawdzil pod 



Zestawienie dochod6w 
dla kaidego dzia~u i rozdziaru 

Dzial - ....... " .. , ...... . 


Rozdzial - " ........ " ... 


Lp 
Wyszczegolnienie 
irOdla dochodu 
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X Ogolem dochody 

Przewidywane 
§ wykonanie w 

2019 r. 
3 4 

I 

Plan na r. Uwagi 

5 6 

~ 

I, 

• 

: 

I 

Imiejscowosc i datal IKierownik jednostki, Kierownik Wydziatul 



nr 2 do 
nr 86/2019 

W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 7 paidziernika 2019 r. 

Zestawienie wydatkow 

i datal IKiero\vTIik jednostki, Kierownik Wydzialul 



Za+acznik nr 3 
do ZarzCldzenia nr 86/2019 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 7 pazdziernika 2019 r 

Wydatki na 2020 rok obejmuj~ce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego 

Planowane wydatki 

§ Nazwa solectwa lub innej Nazwa zadania, t.ctczne 
wtym 

Lp. Dzial Rozdzial 
jednostki pomocniczej przedsi~wzi~cia wydatki biezC\ce majC\tkowe 

1 
I 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
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9 
-
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Ogofem 



do Zarzadzenia Nr 86i20 19 
Zal,!cznik nr 4 

W6jta 
z dnia 28 wrzesnia 20! 8 roku 

PLAN WYDATKDW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH 
NA ROK2020 

(nazwa i adres i"~"Mtlz 

Dzial754 
Rozdzial 12 

A. Planowane wydatki bie:i~ce: 

na rzecz osob 



i skladki 

RAZEM: x 

B. Planowane wydatki mahtkowe (inwestycyjne): 

..... , ............................ ..... ,. 
(miejscowosc j data) Kierownik Wydziaiu 



z dnia 7 paidziernika 2019 roku 

Nr 86/2019 
Sochocin 

PLAN WYDATKOW GMINNEJ KOMISJI ROZWI1\ZYWANIA PROBLEMOW 

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020 

j adres jednostki) 

Dzia1851 
85153 

A. Planowane wydatki biez~ce: 

i Planowana Uwagl 

rodzenia bezosobowe (w 

• 5) 
i 6) 

RAZEM: x 



Dzial851 
Rozdzial851 

B. Planowane wydatki biez~ce: 

OkreSlenie 

(miejscowosc i data) 



Zal'lcznik nr 6 

do Zarz'ldzenia nr 86/2019 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 7 pazdziernika 2018 r. 

Wydatki za zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobj~te WPF 

Planowane wydatki 
z tejJo uodla finansowania 

t.ctczne 
srodkikoszt 

I Lp. Dziat Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 
finansowe dochody kredyty pochodz(1ce 

w 2020 roku wtasne jst i pozyczki zinnych 
(6+7+8+9) zrader 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. 
B. 
C. 
A. 
B. 
C 

A. 
B. 
C. 

Ogolem 
- -

srodki 
wymienione 
wart. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

9 

Jednostka 
organizacyjna 

realizujctca 
program lub 

koordynuj(1ca 
wykonanie 
programu 

10 

x 

* Wybrac odpowiednie aznaczenie zrodla finansowania 
A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np od wojewody, MEN, UKFiS , . . ) 
B. Srodki i dotacje otrzymane ad innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 
C Inne zrodla 



Zal<jcznik nr 7 

do Zarzadzenia nr 8612019 

W6jta Gmmy Sochocin 

z dnia 7 paidziernika 2019 r 

Wst~pny projekt planu finansowego na 2020 rok 
Instytucja kultury 

dzial - 921 
rozdzial 921 ... 

Nazwa jednostki .............................. 
Wyszczegolnlenie Plan na 2020 rok 

1 L 

1.Stan srodk6w na poczqtek roku 

2. Przychody ogotem 

dotacja z budzetu gminy 

przychody wtasne 

3. n na inwestycje 
!KALI::M 

II. KOSZTY 
:4 Koszty og6tem 

Wynagrodzenie 

Wynagr. z tyt. um6w zlecenia i 0 dzielo 

Skladki z tyt. ubezp.spofeczn. 

Sktadki na Fundusz Pracy 

(>dpi na ZFSS 

Podr6ze stuzbowe i krajowe 

Zuzycie energii 
Inne oplaty 

Zakup towarow i ustug 

Pozos tate koszty 

5.Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego 

6.Wydatki maJqU\Vw,=, , 

17. Naleznosci 
i/j.LObOWlqZanla 

w tym wymagalne 
_.......



nr 8 do 
Zarz'ldzenia Nr 86/2019 
Wojta Gminy Sochocin z 
dnia 7 oaidziernika 2019 

r. 

Nazwa jednostki 

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEN 

Dziaf: 
Rozdziat: 

ILp. 

I 

I 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7. 

8. 

9, 

10 

Wyszczegolnienie Zatrudnienie Wynagrodzenie 
(§4010,§4040,§ 4100 (etaty) (w zl) 

i§4170,) 
2019 rok 2020 rok 2019 rok 20201'01, 

2 3 4 5 8 

Wynagrodzenie z umow 
o pracy 

iNagrod: 

Nagrod 

Odprawy 

Ekwiwalenty 

Pozostare 

Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

Umowy zlecenia 

lage 

Zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych i 

lrobot oublicznvch 

1 

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzen: 

data CR~"~~A 

Ksiygowy Kierownik jednostki / K ierownik 

telefon:, .... ,.""" ,",' " .... ". ", .... , 


