Zarządzenie nr 75/2019
Wójta Gminy Sitno
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do uchwały budżetowej na 2020 rok.
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 869) zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się termin do opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu
Gminy Sitno na 2020 rok do 30 września 2019 r.
2. Radni Gminy Sitno, przedstawiciele sołectw Gminy Sitno, mieszkańcy Gminy Sitno,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne podmioty mogą składać do Wójta Gminy
Sitno wnioski do projektu budżetu na 2020 rok w terminie do dnia 30 września 2019 roku.
3. Wnioski złożone przez organizacje pozarządowe powinny zawierać:
1) określenie zadania realizowanego z udziałem dotacji z budżetu;
2) określenie całkowitego kosztu realizacji zadania oraz udziału własnego w tych kosztach.
§2
1. Podmiotami zobowiązanymi do złożenia materiałów planistycznych są:
a) jednostki budżetowe Gminy Sitno;
b) samorządowe instytucje kultury;
c) kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy Sitno w zakresie powierzonych im
zadań.
2. Materiały winny być opracowane z uwzględnieniem stawek podatkowych, taryf,
obowiązujących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmian wchodzących
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
§3
1. Przygotowane materiały do projektu budżetu powinny zawierać:
a) prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
dochodów, szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł ze wskazaniem
sposobu i podstawy ich obliczenia, założony plan wpływów winien być realny do wykonania,
proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczynę wzrostu lub
zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
b) prognozowane wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
wydatków, mając na uwadze realia finansowe, potrzeby, ograniczenie wydatków
niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne ,niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania jednostki, wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań
(podpisanych umów, złożonych zleceń), uzasadnienie celowości wydatku, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

c) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
d) projekt planu wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania,
przewidziane do realizacji w roku 2020 i latach następnych, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
e) zestawienie propozycji wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
Projekt planu finansowego Instytucji kultury
3. Przedkładane dokumenty podpisywane są przez osobę sporządzającą.
2. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej lub papierowej i elektronicznej.
W formie elektronicznej winna być przesłane na adres e-mail: j.hryciuk@sitno.gmina.pl
§4
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu
wielkości budżetowych na 2020 rok:
a) wzrost PKB
o 3,7 %
b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %
c) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 106,0%
d) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku będzie wynosiło 2.450,00 zł,
e) minimalna stawka godzinowa w 2020 roku będzie wynosiła 16,00 zł.
§5
Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych oraz
przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokościach planowanych kwot
subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów
i wydatków do projektu budżetu i przedkłada je Wójtowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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