
Zarz~dzenie Nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin 


z dnia 30 wrzeSnia 2013r. 


w sprawie opracowania material6w planistycznych do projektu uchwaly 

budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014. 


Na podstawie § 1 Uchwaly Nr XXVIII193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 
sierpnia 201 Or. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej gminy Sochocin 
zarz'tdzam, co nast<tpuje: 

§ 1. Zobowi'tzuj<t kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych, kierownik6w 
samorz'tdowych instytucji kultury, kierownik6w wydzia16w Urz<tdu Gminy Sochocin, do 
opracowania material6w p1anistycznych do projektu uchwaly budzetowej na rok 2014. 

§ 2. Materialy p1anistyczne do projektu uchwaly budZetowej na 2014 rok nalezy opracowae 
zgodnie z: 
1. Zasadami ustalonymi w Uchwa1e N r XXVIII193/20 1 0 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 

sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej. 
2. Ustaw't z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 
885z p6zn.zm). 
3. Rozporz'tdzeniem Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorz'tdowych zaklad6w 
budzetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616). 
4. Rozporz'tdzeniem Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeg610wej 
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz'tcych ze 
zr6del zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z pozn.zm), 
5. Obowiqzuj'tcymi uchwalami Rady Gminy Sochocin maj'tcymi wplyw na budzet gminy. 
6. Warunkami porozumien i um6w zawartych przez Gmin<t Sochocin z innymi podmiotami. 

§ 3. Materialy planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok nalezy opracowae 
na podstawie: 
1. Sredniorocznego wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, kt6ry na 2014 rok przyj<tto 
w wysokosci 2,4 %. 
2. Istniej'tcej sieci plac6wek finansowanych z budzetu. 
3. Wynagrodzen obowi'tzuj'tcych w dniu 1 wrzesnia 2013 roku z uwzgl<tdnieniem zmian 
wynikaj'tcych z przepis6w 0 zasadach wynagrodzenia. 
4. Przewidywanych ustawowo nowych zadan do przej<tcia przez gmin<t w 2014 roku. 

§ 4.1. Szacowanie dochod6w opierae si<t powinno na zasadach ostroznosciowych 
i gruntownie uzasadnionych. 
2. W zakresie prognozowania dochod6w nalezy dokonae szczeg61owego podzialu zr6del 
dochod6w i uzasadnie wymiernie kaZdy ich skladnik, podaj'tc ich kalkulacj<t. 
3. Dochody z podatk6w i oplat lokalnych planowane winny bye na poziomie dochod6w 



z 2013 roku z uwzgl~dnieniem, w szczeg61nosci zmian w wysokosci stawek podatkowych, 
wzrostu i zmniejszenia ilosci podatnik6w, skutk6w udzielonych ulg oraz zmian wynikajqcych 
z obowiqzujqcych ustaw podatkowych. 
4. Planujqc dochody z mienia komunalnego nalezy sporzqdzic dokladny wykaz skladnik6w 
mienia proponowanych do sprzedania i ich wst~pnq wycen~ oraz kalkulacj~ z wplyw6w 
z tytulu dzierzaw. 
5. Planujqc dochody gminy z tytulu oplat pobieranych na podstawie odr~bnych ustaw nalezy 
uwzgl~dnic obowiqzujqce stawki oplat oraz zr6dlo dochod6w. 

§ 5. 1. Kalkulacj~ wydatk6w nalezy sporzqdzic w spos6b racjonalny i celowy z 
uwzgl~dnieniem w pierwszej kolejnosci zadail obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i 
wynikajqcych z um6w. Zadania dodatkowe nalezy uszeregowac wg priorytet6w do 
ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwaly budzetowej. 
2. Nalezy stosowac ostrozne planowanie srodk6w na podwyzki wynagrodzen, ustawowo 

przewidziane. 

3. W ramach zadania "remonty biezqce" nie nalezy planowac napraw i konserwacji tylko 

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

wskazac zakres planowanych remont6w z wyszczeg61nieniem remont6w zwiqzanych z 

decyzjami i nakazami organ6w nadzoru. 

4. Wydatki biezqce i wydatki inwestycyjne nalezy uzasadnic, omawiajqc szczeg61owo 

przewidywane wykonanie i zalozenia planu z uwzgl~dnieniem: 


1) zmian wielkosci poszczeg61nych element6w kalkulacyjnych, 

2) czynnik6w, kt6re spowodowaly ewentual,nq zmian~ trendu wzrostu lub spadku, 

3) kwot planowanych wydatk6w w poszczeg61nych rozdzialach dla nowych zadan 

przewidzianych do realizacji w 2014 roku. 

5. Pierwszenstwo w zabezpieczeniu finansowania wydatk6w inwestycyjnych majq zadania 

przewidziane do zakonczenia w 2014 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym 

zewn~trznym wsparciem finansowym. Planowanie srodk6w na nowe zadania, a takZe na 

zadania nie obligatoryjne, moze nastqpic w absolutnie koniecznych i uzasadnionych 

przypadkach. 

7. Przy planowaniu przychod6w nalezy uwzgl~dnic wplywy pochodzqce: 

1) z pozyczek, kredyt6w i papier6w wartosciowych, 

2) z innych operacji finansowych. 

8. Przy planowaniu rozchod6w uwzgl~dnic: 


1) splaty otrzymanych pozyczek i kredyt6w, 

2) wykup papier6w wartosciowych, 

3) platnosci wynikajqce z odr~bnych ustaw, kt6rych zr6dlem finansowania Sq przychody z 

prywatyzacji majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego, 

4) inne operacje finansowe. 


§ 6. Materia!y planistyczne do projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok nalezy sporzqdzic 
w formie opisowej i tabelarycznej. Cz~sc opisowq nalezy opracowac w podziale na dzialy, 
rozdzialy i zadania, natomiast cz~sc tabelarycznq zgodnie z zalqcznikami do niniejszego 
zarzqdzenia w nast~pujqcym zakresie: 
1. Prognozowane dochody - wedlug zalqcznika nr 1, 
2. Plan wydatk6w - wedlug zalqcznika nr 2. 
3. Projekt planu wydatk6w Solectw - wedlug zalqcznika nr 3, 



4. Projekt planu wydatk6w lednostek Ochotniczej Straiy Pozamej - wedlug zalqcznika nr 4, 
5. Projekt planu wydatk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania 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 wynagrodzen - wedlug zalqcznika nr 8. 

§ 7. Opracowane materialy nalezy przekazac Skarbnikowi Gminy nie p6zniej niz do 21 
paidziernika 2013 roku w fonnie papierowej. 

§ 8. Brak zlozenia wst((pnych projekt6w plan6w finansowych lub ich zlozenie na 
niewlasciwych zalqcznikach spowoduje nie uj((cie w projekcie budzetu. 

§ 9. Wykonanie Zarzqdzenia powierza si(( Skarbnikowi Gminy. 

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

~t, 
Anna~owska 

PiUii . .k 
prawnI 



Zahtcznik nr 1 
do Zarzetdzenie nr 49/2012 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 wrzesnia 2013 r. 

Zestawienie dochodow 
lodr~bnie dla kazdego dziaru i rozdziaru klasyfikacji budzetowej! 

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

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


Lp 
Wyszczegolnienie 
irodla dochodu 

§ 
Przewidywane 
wykonanie w 

2013 r. 
Plan na 2014 r. Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

X Ogolem dochody 

Imiejscowosc i data! lKierownik jednostki, Kierownik Wydzialul 

I 



Zahtcznik nr 2 do 
ZarZltdzenia nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 wrzesnia 2013 r. 

Zestawienie wydatk6w 

Dz. Rozdzial § 
Wyszczeg61uieuie 
zrOdla wydatku 

Przewidywaue 
_wykouauie w 2013 r. 

Piau ua 
2014 r. 

Uwagi 

2 3 4 5 6 

X 
Og61em 

wydatki 

Imiejscowos6 i datal IKierownik jednostki, Kierownik WydzialuJ 



.. 


Za{acznik nr 3 
do Zarzqdzenia nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 wrzesnia 2013 r 

Wydatki na 2013 rok obejmuj~ce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sofeckiego 

Lp. Dzial Rozdzial 
§ Nazwa solectwa lub innej 

jednostki pomocniczej 
Nazwa zadania, 
przedsiQwziQcia 

Planowane wydatki 

t.ctczne 

wydatki 

wtym 
~ 

biei:ctce majcttkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



10 

11 

12I 
I 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Og6tem 0,00 0,00 0,00 

miejscowosc i data Kierownik Wydzial 



Zal'!:cznik nr 4 
do ZarZ'l:dzenia Nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 wrzesnia 2013 roku 

PLAN WYDATKOW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH 
NA ROK 2014 

(nazwa i adres jednostki) 

Dzia1754 
Rozdzial75412 

A. Planowane wydatki biei~ce: 

Okreslenie paragrafu Planowana Uwagi 
kwota 

§ 3030 - Roine wydatki na rzecz osob fIzycznych 
\) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

§ 4110 - Skladki na ubezpieczenie spoleczne 
§ 4120 - Skladki na fundusz pracy 

_§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymieni6 iakie): 
1) 
2) 
3) 
4) 

§ 4210 - Zakup materialow i wyposaienia, w tym: 
\) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

§ 4260 - Zakup ener~ii 
\) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 



§ 4270 - Zakup uslug remontowych 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 


§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych 

I) badania okresowe (Iiczba badan ....... .. * koszt badania ......... . . .... . ) 


§ 4300 - Zakup uslug pozostalych 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
II) 
12) 


§ 4430 - Reline oplaty i skladki 

I) 
2) 
3) 

41 
5) 

6) 


§ inne (wymienic jakie) 


XRAZEM: 

B. Planowane wydatki maj~tkowe (inwestycyjne): 

Plan rzeczowo - finanso~ 
Lp. Nazwa zadania Planowane Zr6dla pokrycia koszt6w, w tym: 

koszty 
z budzetu z innych tr6de! (prosz~ wymienic 

jakich): 

(miejscowosc i data) Kierownik Wydziaiu 



, 

Zahtcznik nr 5 
do Zarz~dzenia Nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 30 wrzesnia 20 13 roku 

PLAN WYDATKOW GMINNEJ KOMISJI ROZWI1\ZYW ANI A PROBLEMOW 
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 

(nazwa i adres jednostki) 

Dzial 851 
Rozdzial 85153 

A. Planowane wydatki biez~ce: 

Okreslenie paragrafu Planowana 
kwota 

Uwagi 

§ 4170 - Wyna~rodzenia bezosobowe (wymienic jakie): 
1) 
2) 
3) 
4) 

§ 4210 - Zakup material6w i wyposazenia, w tym: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

§ 4300 - Zakup uslug pozostalych 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

§ 4410 - Podr6ze sluzbowe krajowe 
§ inne (wymienic jaki~ 

RAZEM: X 



Dzial851 
Rozdzial 85154 

B. Planowane wydatki biei.~ce: 

Okreslenie paragrafu Planowana 
kwota 

Uwagi 

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe ~rnienic jakie): 
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) 
6) 

§ 4410 - Podroi.e slui.bowe krajowe 
§ inne (wymienic jakie) 

RAZEM: X 

(rniejscowosc i data) Kierownik Wydzialu 



Za1a.cznik nr 6 

do Zarza.dzenia nr 49/2013 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 30 wrzesnia 2013 r. 

Wydatki za zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjQte WPF 

.~ 

.  ~ . Planowane wvdatki 
. ~ - .' 

-' z tego zr6dta finansowania .~i't - > - 1 • .. ~. 

tJtczne 
srodki srodki 

1 

·koszt 
Lp. Dzl~ : .Rozdz. Nazwa 'zadania inwestycyjnego 

finansowe :dochody kredyty pochodzi\ce wymienione..... .,; . -" . .. ..... ' .... .' -

wart. 5 ust. 1 w2013 roku wtasnejst I poiyczld zinnych~ . ..- I· • -
(6+7+8+9) ~ zroder' pkt 2 I 3 u.f.p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. 
B. 
c. 
A. 
B. 
C. 

A. 
B. 
C. 

Og&em 

Jednostka 
organizacyjna 

realizuji\ca 
program lub 

koordynuji\ca 
wykonanie 
programu 

10 

I 

I 

, 

I 

x 

* 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 zr6dta 



Zalqcznik nr 7 

do Zarzadzenia nr 49/2013 

W6jla Gminy Sochocin 

z dnia 30 wrzesnia 2013 r. 

Wst~pny projekt planu finansowego na 2014 rok 
Instytucja kultury 

dzial- 921 
rozdzial - 921 ... ... 

Nazwa jednostki .. . ........... . ............ .... 
wyszczegolnlenle Plan na LU14 rok 

1 2 

1.Stan srodk6w na poczqtek roku 

2. Przychody og61em 

dotacja z budzetu gminy 

przychody wlasne 

3. Dotacja na inwestycje 
KALtM 

II. KOSZTY 
4 . Koszty oge»em 

Wynagrodzenie 

Wynagr. z tyt. um6w zlecenia i o dzielo 

Skladki z tyt. ubezp.spoleczn. 

Skladki na Fundusz Pracy 

Odpis na ZFSS 

Podr6ze sluzbowe i krajowe 

Zuzycie energii 
Inne optaty 

Zakup towar6w i uslug 

Pozostale koszty 

5.Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego 

6.Wydatki majqtkowe 
f.Naletnoscl 
tl.LObOWlqZama 

w tym wymagalne 



Zah\.cznik nr 8 do 
Zarutdzenia Nr 49/2013 
W6jta Gminy Sochocin z 
dnia 30 wrzesnia 2013 r. 

Nazwa jednostki 

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEN 

Dzial: 
Rozdzial: 

Lp. 
Wyszczeg61nienie 

(§ 4010, § 4040, § 4100 
i§4170,) 

Zatrudnienie 
(etaty) 

Wynagrodzenie 
(w zl) 

2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 
1 2 3 4 5 8 

J. 
Wynagrodzenie z wn6w 
o prac~ 

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 
robOt publiczl1Ych 

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzen: 

Miejsce, data SPorzlldzenia 

Gt6wny Ksi~gowy Kierownik jednostki 1Kierownik Wydziaru 

sporzlldziL... ....... ... .... .. ... . . 

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



