
Zarzatdzenie Nr 6212016 

W6jta Gminy Sochocin 


z dnia 20 wrzesnia 2016r. 


w sprawie opracowania material6w planistycznych do projektu uchwaly budzetowej 

Gminy Sochocin na rok 2017. 


Na podstawie § 1 Uchwa!y Nr XXVIII193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 
26 sierpnia 20IOr. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej gminy Sochocin 
zarz~dza si~, co nast~puje: 

§ I. Zobowi~uj~ kierownik6w gminnychjednostek organizacyjnych, kierownik6w 
samorz~dowych instytucji kultury, kierownik6w wydzial6w Urz~du Gminy Sochocin, do 
opracowania material6w planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2017. 

§ 2. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2017 rok nalezy opracowae 
zgodnie z: 
1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXVIII193/20 1 0 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 

sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej. 
2. Ustaw~ z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 
zm). 
3. Rozporz~dzeniem Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorz~dowych zaklad6w 
budZetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 ). 
4. Rozporz~dzeniem Ministra Finans6w z dnia 2 marca 201 0 roku w sprawie szczeg6lowej 

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz~cych ze 
Zr6del zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm), 
5. Obowi~j~cymi uchwalami Rady Gminy Sochocin maj~cymi wplyw na budZet gminy. 
6. Warunkami porozumien i um6w zawartych przez Gmin~ Sochocin z innymi podmiotami. 

§ 3. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2017 rok nalezy opracowae 

na podstawie: 

1) sredniorocznego wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, kt6ry na 2017 rok przyj~to 


w wysokosci 1,3 %; 

2) wniosk6w zlozonych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, podmiot6w 

niezaliczanych do sektora finans6w publicznych; 

3) wynagrodzen obowi~j~cych w dniu 1 wrzesnia 2016 roku z uwzglQdnieniem zmian 

wynikaj ~cych z przepis6w 0 zasadach wynagrodzenia; 

4) przewidywanych ustawowo nowych zadan do przej~cia przez gmin~ w 2017 roku . 


§ 4.1. Szacowanie dochod6w opierae siQ powinno na zasadach ostroZllosciowych 

i gruntownie uzasadnionych. 

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



z 2016 roku z uwzglydnieniem, w szczegolnosci zmian w wysokosci stawek podatkowych, 
wzrostu i zmniejszenia ilosci podatnikow, skutkow udzielonych ulg oraz zmian wynikaj<lcych 
z obowi<lZuj<lcych ustaw podatkowych. 
3. Planuj<lc dochody z mienia komunalnego nalezy spor~ic dokladny wykaz skladnikow 
mienia proponowanych do sprzedania i ich wstypn<l wyceny oraz kalkulacjy z wplywow 
z tytulu dzier:zaw i innych. 
4. Planuj<lc dochody gminy z tytulu oplat pobieranych na podstawie odrybnych ustaw nalezy 
uwzglydnic obowi<lZuj<lce stawki oplat oraz Zrodlo dochodow. 

§ 5. 1. Kalkulacjy wydatkow nalezy sporzi.ldzic w sposob racjonalny i celowy 
z uwzglydnieniem w pierwszej kolejnosci zadan obligatoryjnych, zleconych, 
kontynuowanych i wynikaj<lcych z umow. Zadania dodatkowe nalei:y uszeregowac wg 
priorytetow do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwaly budzetowej. 
2. W ramach zadania "remonty biez<lce" nie nalezy planowac napraw i konserwacji tylko 

uslugi budowlano-montaZowe. Jednostki planuj<lce wydatki na remonty biez<lce winny 

wskazac zakres planowanych remontow z wyszczegolnieniem remontow zwi<lZanych z 

decyzjami i nakazami organow nadzoru. 

3. Wydatki bieZ<lce i wydatki inwestycyjne nalezy uzasadnic, omawiaj<lc szczegolowo 

przewidywane wykonanie i zalozenia planu z uwzglydnieniem: 

1) zmian wielkosci poszczegolnych elementow kalkulacyjnych, 

2) czynnikow, ktore spowodowaly ewentualn<l zmiany trendu wzrostu lub spadku, 

3) kwot planowanych wydatkow w poszczegolnych rozdzialach dla nowych zadan 

przewidzianych do realizacji w 2017 roku. 

5. Pierwszeiistwo w zabezpieczeniu finansowania wydatkow inwestycyjnych maj<l zadania 

przewidziane do zakoiiczenia w 2017 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym 

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

zadania nie obligatoryjne, moze nast'lpic w absolutnie koniecznych i uzasadnionych 

przypadkach. 

7. Przy planowaniu przychodow nalezy uwzglydnic wplywy pochodz<lce: 

1) z pozyczek, kredytow i papierow wartosciowych, 

2) z innych operacji finansowych. 

8. Przy planowaniu rozchodow uwzglydnic: 

1) splaty otrzymanych poi:yczek i kredytow, 

2) wykup papierow wartosciowych, 

3) platnosci wynikaj<lce z odrybnych ustaw, ktorych Zrodlem finansowania S<l przychody 

z prywatyzacji maj<ltkujednostki samorz<ldu terytorialnego, 

4) inne operacje finansowe. 


§ 6. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2017 rok nalei:y sporz<ldzic 
w formie opisowej i tabelarycznej. Czysc opisow<l nalei:y opracowac w podziale na dzialy, 
rozdzialy i zadania, natomiast czysc tabelaryczn<l zgodnie z za1<lcznikami do niniejszego 
~enia w nastypuj<lcym zakresie: 
1. Prognozowane dochody wedlug zal<lcznika nr 1, 
2. Plan wydatkow wedlug zal<lcznika nr 2. 
3. Projekt planu wydatkow Solectw w ramach funduszu soleckiego - wedlug zal<lcznika nr 3, 
4. Projekt planu wydatkow Jednostek Ochotniczej StraZY Pozarnej - wedlug zal<lcznika nr 4, 



5. Projekt planu wydatkow Gminnej Komisji Rozwi/:!Zywania Problemow Alkoholowych 
wedlug zal~cznika nr 5, 
6. Projekt planu wydatkow inwestycyjnych - wedlug zal~cznika nr 6, 
7. Projekt planu finansowego instytucji kultury - wedlug zal~cznika nr 7. 
8. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzen - wedlug zal~cznika nr 8. 

§ 7. Opracowane materialy nalezy przekazac Skarbnikowi Gminy nie pomiej niz do 20 
pazd.ziernika 2016 roku w fonnie papierowej. 

§ 8. Brak zlozenia wstypnych projektow planow finansowych lub ich zlozenie na 
niewlaSciwych zal~cznikach spowoduje nie ujycie w projekcie budzetu. 

§ 9. Wykonanie Zarz~dzenia powierza siy Skarbnikowi Gminy. 

§ 10. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Biuletynie 
Infonnacji Publicznej. 

wm 

Andrzej'rOWSki 

Sporz~dzil Sprawdzil pod 
wzglydem 

fonnalno - rawn m 
data: 20.09.2016r. data: 20.09.2016r. 



Zal'lcznik nr 1 
do Zarz'ldzenie nr 62/2016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzesnia 2016 r. 

Zestawienie dochodow 
lodr~bnie dla kaZdego dzialu i rozdzialu klasyflkacji budzetowej! 

Dzial- ................... . 

Rozdzial- .............. . 


Lp 
Wyszczegolnienie 
zrodla dochodu § 

przewidywane 
wykonaniew 

2016 r. 
Plan na 2017 r. Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

X 020lem dochody 

Imiejscowosc i datal lKierownikjednostki, Kierownik Wydzialul 



Za1llcznik nr 2 do 
ZW'Zlldzenia nr 42/2016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzeSnia 2016 f. 

Zestawienie wydatk6w 

Dz. Rozdzial § 

2 3 

X 
Ogotem 

wydatki 

Wyszczegolnienie przewidywane Plan na Uwagi
zrodta wYdatku wYkouanie w 2016 r. 2017 r. 

4 5 6 
I 

I 

i 

I 

Imiejscowosc i datal lKierownik jednostki, Kierownik WydzialuJ 



• • ... 
----~ 

Zalacznik nr 3 
do Zarzqdzenia nr 62/2016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzesnia 2016 r 

Wydatki na 2017 rok obejmujClce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soteckiego 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



.. • e • 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Og6lem 0,00 0,00 0,00 

miejscowosc i data Kierownik Wydzial 



Za1llcznik nr 4 
do ZarZlldzenia Nr 6212016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzesnia 2016 roku 

PLAN WYDATK6w JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH 
NAROK2017 

(nazwa i adres jednostki) 

Dzial754 
Rozdzial 75412 

A. Planowane wydatki bieZ~ee: 

Okreslenie paragrafu Planowana Uwagi 
kwota 

§ 3030 - R6ine wydatki na rzeez os6b flZYcznych 
1) 
2) 

! 3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

§ 4110 - Skladki na ubezoieezenie spoleezne 
§ 4120 - Skladki na fundusz oraey 
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienic Jakie): 
1) 
2) 
3) 

I 4) 

§ 4210 - Zakup material6w i wYoosaienia, w tym: 
l) 

2) 
3) 

4) 

5) 

6) 
7) 

~ 
10) 
11) 

, 12) 
I § 4260 _ Zakup ener2Ji 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 



• 


§ 4270 - Zakup uslu2 remontowych 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych 
1) badania okresowe (liczba badan ......... *koszt badania ................) 
§ 4300 - Zakup uslu2 pozostalych 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

• 7) 
8) 

i 9) 
10) 
11) 
12) 
§ 4430 - R6zne oplaty i skladki 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

§ inne (wymienic jakie) 

RAZEM: X 

B. Planowane wydatki maj'ltkowe (inwestycyjne): 

Plan rzeczowo - finansowy 
Lp. Nazwa zadania Planowane 

koszty 
Zr6dla pokrycia koszt6w, w tym: 

z budZetu z innych tiMel (proszy wymienic 
jakich): 

(miejscowosc i data) Kierownik Wydzialu 



Zal<!cznik nr 5 
do Zar~niaNr 62/2016 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzesnia 2016 roku 

PLAN WYDATK6w GMINNEJ KOMISJI ROZWI1\ZYW ANIA PROBLEM6w 
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017 

(nazwa i adres jednostki) 

Dzia1851 
Rozdzial85153 

A. Planowane wydatki biezllce: 

Okreslenie paragrafu 

§ 4170 - Wyna2rodzenia bezosobowe (wymienic iakie): 
1) 
2) 
3) 
4) 

! § 4210 - Zakup materialow i wyposazenia, w tym: 
i 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

§ 4300 - Zakup uslU2 pozostaiych 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

§ 4410 - Podroze sluZbowe krajowe 
§ inne (wymienic jakie) 

Planowana 
kwota 

Uwagi i 

I 

RAZEM: X 



..• 

Dzial851 
Rozdzial 85154 

B. Planowane wydatki biez~ce: 

Okreslenie paragrafu Planowana 
kwota 

Uwagi 

• 

• § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienic jakie): 
i 1) 

2) 
3) 
4) 

§ 4210 - Zakup materialow i wyposai:enia, w tym: 
1) 

• 2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

§ 4300 - Zakup uslug pozostalych 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

i 6) 

§ 4410 - Podroze sluzbowe krajowe 
§ inne (wymienic jakie) 

RAZEM: X 

• (miejscowosc i data) Kierownik Wydzialu 



e e 

Zalqcznik nr 6 

do Zarzqdzenia nr 62/2016 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 20 wrzesnia 2016 r. 

Wydatki za zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobj~te WPF 

B. 
C. 

* Wybrac odpowiednie oznaczenie zr6dta finansowania: 
A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ... ) 
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 
C. Inne zr6dla 



Zalqcznik nr 7 

dziat  921 
rozdziat  921 ...... 

Nazwa jednostki ................... ,........... 
WyszczegolOleOie Plan na 2017 rok 

1 2 

1.5tan srodk6w na poczqtek roku 

2. Przychody og~em 

dotacja z budzetu gminy 

przychody wtasne 

3. Dotacja na inwestycje 
IRAZI::IVI 

II. KOSZTY 
4. K.Osztyogotem 

Wynagrodzen ie 

Wynagr. z tyt. um6w zlecenia i 0 dzieio 

5ktadki z tyt. ubezp.spoteczn. 

5ktadki na Fundusz Pracy 

Odpls na ZFS5 

Podr6ze stuzbowe i krajowe 

Zuzycie energli 
Inne optaty 

Zakup towar6w i ustug 

Pozostate koszty 

5.5tan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego 

6.Wydatki majqtkowe 
i7.Naleznoscl 
Itl.LObOWlqZama 

w tym wymagalne 

do Zarzadzenia nr 6212016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 20 wrzesnia 2016 r. 

Wst~pny projekt planu finansowego na 2017 rok 
Instytucja kultury 

\ 

\ 
i 

1 



Zal,!cznik nr 8 do 
ZarZC!dzenia Nr 62/2016 
W 6jta Gminy Sochocin z 
dnia 20 wrzesnia 2016 r. 

Nazwajednostki 

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEN 

Dzial: 
Rozdzial: 

Lp. 
Wyszczeg6lnienie 

(§ 4010, § 4040, § 4100 
i § 4170,) 

Zatrudnienie 
(etaty) 

Wynagrodzenie 
(w zl) 

2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok 
1 2 3 4 5 8 

1. 
Wynagrodzenie z um6w 
o pracy 

2. Nagrody i jubileusze 

3. Odprawy 

4. Ekwiwalenty 

5. Pozostale 

6. 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

7. Umowy zlecenia 

8. 
Wynagrodzenia 
agencyjno-prowizyjne 

9 
Zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych i 
rob6t Dubliczn~ch 

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzen: 

Miejsce, data sporZC!dzenia 

Gl6wny Ksiygowy Kierownikjednostki 1Kierownik Wydzialu 

sporZC!dzil: ......................... 

telefon:................................... . 



