
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.105.2019
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki
na 2020 rok.

Na podstawie § 1 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/348/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej – postanawiam, co 
następuje:            

§ 1. Przyjąć założenia do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok, 
stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki, 
Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

mgr Piotr Szlapa
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.105.2019

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

I.Przyjęte wskaźniki budowy projektu ustawy budżetowej państwa na 2020 r. na podstawie przyjętego
przez Radę Ministrów 11 czerwca 2019 r. dokumentu „Założenia projektu budżetu państwa na rok
2020”:

-wzrost PKB o 3,7%

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług

konsumpcyjnych o 2,5%

-wzrost przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej o 6,0%

-wzrost przeciętnego wynagrodzenia

w państwowej sferze budżetowej o 6,0%

II.Przyjęte wskaźniki budowy projektu budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 2020 r.:

-planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych na poziomie 2019 r.

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 0,00%

III.Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2020 r, należy uwzględnić następujące zasady:

A.Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych na 2020 rok

1.Wydatki Gminy Dobrzeń planować należy z uwzględnianiem ust. 3 art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), który stanowi, iż wydatki winny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej
i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2.Wysokość wydatków bieżących na 2020 r. ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.
Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób maksymalnie oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem
wyłącznie zadań obligatoryjnych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień oraz
zleconych gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej. Ustala się następujący priorytet planowanych
wydatków budżetowych:

a)zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na
poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

b)zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne gminy,

c)zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszonego
o jednorazowe wydatki poniesione lub planowane do poniesienia w roku 2019, z uwzględnieniem koniecznych
zadań roku przyszłego.

4.Propozycje dodatkowego zwiększenia wydatków bieżących, muszą mieć racjonalne uzasadnienie - mogą
dotyczyć np. planowanych zwiększonych wydatków eksploatacyjnych, uzasadnioną konieczność
przeprowadzenia niezbędnych remontów obiektów i ich wyposażenia. W kalkulacji wydatków nie uwzględnia
się wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

5.Planowane zwiększenia wydatków bieżących należy uzasadnić uwzględniając:

a)czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,

b)kwoty planowanych wydatków jednorazowych,
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c)kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku i lat
kolejnych.

6.Do planowanych wydatków remontowych należy dołączyć szczegółową ich kalkulację oraz uzasadnienie
zawierające wskazanie zakresu planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami
i nakazami organów nadzoru.

7.Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania
kontynuowane z roku 2019, następnie zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.
Planowanie wydatków na nowe zadania inwestycyjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych
przypadkach. Dla wszystkich nowych zadań inwestycyjnych należy sporządzić szczegółową kalkulację
i uzasadnienie. Zadania kontynuowane muszą mieć nazwy zgodne z nazwami przyjętymi w budżecie gminy na
rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

8.Do planowanej kwoty środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2020 r. przyjąć należy
wszelkie zmiany, jakie nastąpiły w stanie zatrudnienia w roku 2019 r., przewidywany wzrost dodatków
stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na rok 2020 oraz należy także uwzględnić
obowiązującą w roku 2020 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki
godzinowej przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz
w roku 2020. Przy występowaniu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych należy przedłożyć wykazy
pracowników i zaplanowane kwoty.

9.Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych do zawarcia umów, ze
wskazaniem przewidywanych środków na realizację każdej z nich.

10.Wynagrodzenia dla nauczycieli ustala się w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych oraz na podstawie obowiązujących
aktów prawa miejscowego w przedmiotowym zakresie.

B.Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2020 rok

1.Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych
w roku 2019.

2.Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

3.Przy planowaniu dochodów na 2020 rok należy uwzględnić:

a)prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

b)przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,

c)informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura
Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)planowane zmiany cen świadczonych usług,

e)przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,

f)poziom windykacji zaległości podatkowych,

g)podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z budżetu Unii
Europejskiej, budżetu państwa,

h)planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

4.Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:

a)dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach
podanych przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,

b)subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,

c)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra
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Finansów,

d)dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje
się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,

e)dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych
zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
i Obwieszczeń Ministra Finansów, uwzględniając wskaźnik ściągalności,

f)dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie
obowiązujących stawek,

g)dochody z majątku gminy szacować na podstawie planu mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności,

h)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na
czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,

5.Do projektu planu dochodów budżetowych należy dołączyć uzasadnienie zawierające podstawę
i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wielkości
ujętych w poszczególnych paragrafach.

C.Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1053 z późń. zm.)

oraz według wzorów określonych odrębnym pismem.
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