ZARZĄDZENIE NR 106/13
BURMISTRZA MOGILNA
z 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2014
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w
Mogilnie z dnia 25 maja 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuję wszystkich dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego w Mogilnie i dyrektorów
jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu gminy Mogilno, bądź powiązanych
z budżetem gminy otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu na 2014 rok.
2. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok opracowuje się na podstawie:
1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2014 roku
wyniesie do 2,4%,
2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu gminy,
3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2013 roku.
3. Materiały planistyczne powinny zawierać:
1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku bieżącego;
2) prognozę dochodów budżetowych i limity wydatków budżetowych na rok 2014, w tym
możliwość powiększenia dochodów własnych oraz pozostałych dochodów o charakterze
bezzwrotnym.
4. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem.
§ 2. 1. Jednostki budżetowe ustalając prognozowane dochody zobowiązane są podać ich źródło oraz
kalkulację przyjętych wielkości, w podziale na:
1) dochody bieżące, w tym:
- dochody podatkowe;
- dotacje i subwencje
- pozostałe dochody: z wydawanych zezwoleń, decyzji i innych dowodów np.: z umów
cywilno-prawnych;
2) dochody majątkowe pochodzące w szczególności ze sprzedaży majątku i przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dotacje i środki pochodzące ze
źródeł zewnętrznych ( § 077,078,087,076,626-665).
2. Projektowane wydatki bieżące powtarzalne, winny być zaplanowane w sposób celowy i oszczędny
na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w 2013 r. z podaniem sposobu kalkulacji ich
wielkości. W przypadku zaplanowania wydatków na większym poziomie należy podać uzasadnienie
ich wzrostu.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować
w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty
planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.
4. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować w
wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach
tych programów.
5. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień należy szacować w wysokości
kwot wynikających z zawartych umów.
6. Zaplanowanie nowych zadań winno zawierać uzasadnienie ujęcia ich w projekcie z podaniem
wielkości kosztów ich realizacji.

7. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2014 r. są :
a) zatrudnienie wg stanu w 2013r. (na dzień 1 września 2013 r.)
b) stawki wynagrodzeń obowiązujące w 2013 r. oraz przewidywany wzrost zatrudnienia płac,
dodatków stażowych; wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;
c) przepisy prawa obowiązujące w zakresie naliczania dodatkowego wynagrodzenia
rocznego i pochodnych od płac.
8. Wydatki na zakładowy fundusz socjalny należy planować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawne.
9. Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi ujętymi w
wieloletniej prognozie finansowej, strategii gminy.
10. W zakresie planowania wydatków inwestycyjnych Dyrektorzy jednostek budżetowych
zobowiązani są współpracować z Dyrektorem Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju
Lokalnego.
11. Projekt planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki przedkładają te
jednostki budżetowe, które mają utworzony wydzielony rachunek dochodów na podstawie stosownej
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie.
12. Materiały dotyczące projektu wydatków bieżących i majątkowych na programy realizowane z
funduszy unijnych przygotowują Dyrektorzy merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego w
Mogilnie i przekazują Dyrektorowi Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego oraz do
wiadomości skarbnikowi gminy.
13. Materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie należy składać skarbnikowi gminy w jednym
egzemplarzu.
14. Materiały dotyczące projektowanych wydatków inwestycyjnych na 2014 rok należy złożyć w
dodatkowym egzemplarzu w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego.
15. Materiały planistyczne dyrektorzy jednostek budżetowych i dyrektorzy wydziałów Urzędu
Miejskiego są zobowiązani złożyć w terminie do 15 września 2013 r.
16. Materiały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
17. Dyrektorzy jednostek budżetowych i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego składają materiały
planistyczne zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Instytucje kultury składają projekty budżetów na rok 2014 w terminie do 15 września 2013 r. w
formie tabelarycznej i opisowej.
2. W części tabelarycznej instytucje kultury zobowiązane są podać przewidywane wykonanie planu
przychodów z uwzględnieniem wielkości dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych a także
przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i plan na 2014 r.
3. W części opisowej zobowiązane są podać stan zatrudnienia w 2013 r. oraz planowany stan
zatrudnienia na roku 2014, średnią płacę w roku 2013 i średnią płacę planowaną na rok 2014,
planowane wydatki na 2014 roku z wyszczególnieniem remontów
4. Plan finansowy należy szacować według wielkości dotacji początkowej na 2013 r.
§ 4. 1. Jednostka organizacyjna – samorządowy zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie
składa projekt planu finansowego na rok 2014 do 15 września 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszego zarządzenia.
2. Wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na dofinansowanie remontów
substancji mieszkaniowej i użytkowej samorządowy zakład budżetowy składa według stawek
jednostkowych.

3. W części opisowej samorządowy zakład budżetowy zobowiązany jest podać stan zatrudnienia w
2013 r. oraz planowany stan zatrudnienia na roku 2014, średnią płacę w roku 2013 i średnią płacę
planowaną na rok 2014, planowane wydatki bieżące na 2014 roku z wyszczególnieniem remontów i
wydatki majątkowe; przewidywane przychody w 2014 r. w tym dotacja przedmiotowa z budżetu
gminy.
4. Wysokość środków powinna być ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
§ 5. Dyrektorzy merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego są odpowiedzialni za zabezpieczenie
środków finansowych na dotacje dla podmiotów, którym dotacje przysługują na podstawie ustaw i
uchwał podjętych przez Radę Miejską w Mogilnie. Powyższe dotyczy udzielenia dotacji w 2014 r. w
zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie sportu, ochrony zabytków. W
materiałach planistycznych do projektu budżetu należy określić rodzaj zadania i wysokość środków
planowanych na realizację tych zadań. Wysokość środków powinna być ustalona na poziomie
przewidywanego wykonania w 2013 r.
Dane należy według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. 1. Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w
niniejszym zarządzeniu.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierowników i Dyrektorów jednostek
organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do opracowania
programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz
Kierownikom i Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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II. Dochody majątkowe

W części opisowej należy podać kalkulację poszczególnych wielkości dochodów ujętych w projekcie
budżetu.
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UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 106/13
BURMISTRZA MOGILNA
z 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2014
Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej: „Materiały planistyczne niezbędne do opracowania
projektu budżetu gminy Mogilno na kolejny rok budżetowy przygotowywane będą przez jednostki
organizacyjne gminy na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mogilna”, zostaje wydane niniejsze
zarządzenie.
W niniejszym zarządzeniu zostało wskazane, aby jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucje
kultury racjonalnie oszacowały dochody budżetowe i przychody oraz oszczędnie i celowo
zaplanowały wydatki budżetowe na 2014 r.

