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 193 /20 10 Rady Gminy Sochocin z dnia
26 sierpnia 201 Or. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej gmin y Sochocin
zarzCj-dza si y, 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 si y powinno na zasadach ostroznosciowych
i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatk6w i oplat lokalnych planowane winny bye na po ziomie 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 zal qcznika l1I 4.

~

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.
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