
ZARZĄDZENIE NR 85/FK/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

 
 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŜetowej 

gminy miasta ChełmŜy na 2014 rok. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 1 ust. 3 i 5 uchwały Nr XL/284/10 Rady Miejskiej ChełmŜy 

z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zobowiązuję wszystkie wydziały Urzędu Miasta ChełmŜy i jednostki sektora finansów 

publicznych finansowane z budŜetu gminy miasta ChełmŜy, bądź powiązane z budŜetem 

gminy miasta ChełmŜy otrzymywaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych 

do projektu uchwały budŜetowej na 2014 rok. 

 

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budŜetowej na 2014 rok naleŜy opracować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, w tym  

w szczególności: 

1) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami); 

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późniejszymi zmianami); 

3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późniejszymi zmianami); 

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami); 

5) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XL/284/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 

29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej; 

6) wieloletnią Prognozą Finansową gminy miasta ChełmŜy przy uwzględnieniu aktualizacji 

na lata 2012 – 2025; 



7) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej ChełmŜy, mającymi wpływ na budŜet gminy 

miasta ChełmŜy; 

8) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę miasto ChełmŜa z innymi 

podmiotami. 

 

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budŜetowej na 2014 rok opracowuje się 

na podstawie: 

1) załoŜeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak: 

a) wzrost PKB w ujęciu realnym 2,5%, 

b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%, 

c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5%, 

d) przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej -0,1%; 

2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budŜetu gminy miasta ChełmŜy; 

3) wynagrodzeń obowiązujących na dzień 31 grudnia 2013 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń 

dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2013 roku; 

4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez gminę miasto ChełmŜa 

w 2014 roku, z wyjątkiem zmian ustrojowych; 

5) zatrudnienia obowiązującego na dzień 1 stycznia 2013 roku. 

 

§ 4. Podstawą konstrukcji projektu budŜetu miasta ChełmŜy na 2014 rok będzie: 

1) bieŜący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji 

budŜetu; 

2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej 

w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione 

w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa na lata 2013 – 2016 i opracowanych na tej podstawie załoŜeniach projektu 

budŜetu państwa na 2014 rok; 

3) analiza moŜliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową 

Miasta w 2014 roku i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia, 

począwszy od 2014 r., dodatkowych mechanizmów oszczędnościowych mających na celu 

ograniczenie poziomu deficytu i przyrostu długu podsektora samorządowego jako całości; 

4) przewidywane zmiany w zakresie lokalnej polityki, w tym: wysokość podatków i opłat, 

kształtowanie cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta 

i zmiany dotyczące zarządzania majątkiem Miasta; 



5) planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 

2014 – 2020; 

6) analiza załoŜeń pod kątem stabilności finansowej Miasta, dotyczących kształtowania takich 

parametrów budŜetowych, jak: 

a) wysokość deficytu, 

b) wynik operacyjny rozumiany jako róŜnica między dochodami a wydatkami bieŜącymi 

w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 

roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budŜetu operacyjnego, począwszy 

od 2011 roku, 

c) poziom zadłuŜenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych 

oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 roku, 

d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji 

na światowych rynkach finansowych. 

 

§ 5. Zakłada się, Ŝe podstawą projektu budŜetu na 2014 rok będą parametry 

makroekonomiczne, przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym wieloletnim 

Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016 w zakresie dotyczącym 2014 roku 

i opracowanym na tej podstawie przez rząd projekcie ustawy budŜetowej państwa na 2014 rok, 

w tym w szczególności: 

a) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie) 102,4%, 

b) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 102,5%, 

c) dynamika nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

103,5%, 

d) dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce 99,9%. 

 

§ 6.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostroŜnościowych  

i gruntownie uzasadnionych.  

2. W zakresie prognozowania dochodów naleŜy dokonać szczegółowego podziału źródeł 

dochodów i uzasadnić wymiernie kaŜdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. 

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów 

z 2013 roku z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, 

wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających 

z obowiązujących ustaw podatkowych. 



4. Planując dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego naleŜy sporządzić dokładny wykaz 

składników mienia proponowanych do sprzedaŜy i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą 

zamieszczoną w planie dochodów. 

5. Wzrost dochodów i wydatków uzaleŜniony jest od sytuacji ekonomicznej gminy 

i zaplanowanej w budŜecie państwa inflacji na 2013 rok (% wzrostu zgodnie 

ze wskaźnikiem inflacji). 

 

§ 7.1. Wydatki budŜetowe naleŜy prognozować racjonalnie i oszczędnie. 

2. Kalkulację wydatków naleŜy sporządzić w sposób racjonalny i celowy 

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych 

i wynikających z zawartych umów, tj.: 

1) poprzez zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na 

zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując 

umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części 

bieŜącej, jak i majątkowej wydatków budŜetowych oraz zobowiązania kredytowe  

i poŜyczkowe; 

2) konstruowanie budŜetu – zarówno w części bieŜącej, jak i majątkowej – naleŜy zaczynać od 

wyboru najwaŜniejszych zadań, biorąc przede wszystkim pod uwagę: 

a) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budŜecie 2013 r. i latach 

wcześniejszych, 

b) zapewnienie moŜliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – 

w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – między 

innymi poprzez sukcesywne podejmowanie działań w zakresie przygotowywania 

niezbędnej dokumentacji dla zadań, na realizację których będą składane wnioski 

aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej, 

c) przygotowanie inwestycji do realizacji, 

d) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości Ŝycia 

jego mieszkańców, 

e) zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby duŜej liczby 

mieszkańców. 

3. Środki na podwyŜki wynagrodzeń, które będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem 

pełnej realizacji dochodów budŜetu gminy miasta ChełmŜy, naleŜy planować przy załoŜeniu 

do 2% wzrostu oraz nagród do 1% wzrostu. 

4. W ramach zadania „remonty bieŜące” nie naleŜy planować napraw i konserwacji, 

lecz usługi budowlano – montaŜowe. Jednostki planujące wydatki na remonty bieŜące winny 



wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych 

z decyzjami i nakazami organów nadzoru. 

5. Wydatki bieŜące naleŜy planować, wskazując nazwę zadania. 

6. Wydatki bieŜące i wydatki majątkowe naleŜy uzasadnić, omawiając szczegółowo 

przewidywane wykonanie i załoŜenia planu z uwzględnieniem: 

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych; 

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku; 

3) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2013 roku; 

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań 

przewidzianych do realizacji w 2014 roku. 

7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane przez wydziały oraz jednostki 

organizacyjne winien być podpisany przez Zastępcę Burmistrza i złoŜony w Urzędzie Miasta 

ChełmŜy w terminie do 05 września 2013 roku. 

8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych naleŜy proponować 

na realizację określonych zadań gminy miasta ChełmŜy z podaniem kwoty dotacji i zakresu 

rzeczowego zleconego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy podjętą 

przed złoŜeniem projektu budŜetu w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2014 r. 

9. Podstawą planowania wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

i zapobieganiu narkomanii będzie uchwała podjęta przed złoŜeniem projektu budŜetu Rady 

Miejskiej ChełmŜy, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2014 rok i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

10. Przy planowaniu przychodów naleŜy uwzględnić wpływy pochodzące z: 

1) poŜyczek, kredytów i papierów wartościowych; 

2) prywatyzacji majątku gminy, polegającej w szczególności na zbywaniu udziałów i akcji 

spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych; 

3) innych operacji finansowych. 

11. Przy planowaniu rozchodów naleŜy uwzględnić: 

1) spłaty otrzymanych poŜyczek i kredytów; 

2) wykup papierów wartościowych; 

3) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody 

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 

4) inne operacje finansowe. 

 



§ 8.1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budŜetowej na 2014 rok naleŜy 

sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową naleŜy opracować w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy (przy inwestycjach poszczególne zadania), natomiast część 

tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie: 

1) projekt planu dochodów na 2014 rok – według Załącznika Nr 1; 

2) projekt planu wydatków na 2014 rok – według Załącznika Nr 2; 

3) projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2014 rok – według Załącznika Nr 3; 

4) zestawienie dotacji udzielanych z budŜetu gminy miasta ChełmŜy na 2014 rok 

dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według 

Załącznika Nr 4; 

5) projekt planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 5; 

6) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 

według Załącznika Nr 6; 

7) projekt planu finansowego samorządowych zakładów budŜetowych na 2014 rok – według 

Załącznika Nr 7; 

8) projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków 

nimi finansowanych na 2014 rok – według Załącznika Nr 8; 

9) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2014 rok – według 

Załącznika Nr 9; 

10) planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2014 rok – według Załącznika Nr 10; 

11) zatrudnienie i wynagrodzenie – Przedszkola Miejskie na 2014 rok – według Załącznika 

Nr 11; 

12) zatrudnienie i wynagrodzenie – Karta nauczyciela na 2014 rok – według Załącznika Nr 12; 

13) zestawienie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 

w roku następnym - według Załącznika Nr 13; 

14) propozycje do planowanych inwestycji na terenie gminy miasta ChełmŜy w latach 2014 – 

2017 – według Załącznika Nr 14; 

15) wydatki remontowe planowane na 2014 rok – według Załącznika Nr 15; 

16) wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej – według załącznika Nr 16. 



2. Wydziały Urzędu Miasta ChełmŜy przedkładają załączniki Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 

15 i 16, jednostki budŜetowe oświatowe załączniki Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 

16, pozostałe jednostki budŜetowe załączniki Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15 i 16, zakłady 

budŜetowe załączniki Nr: 3, 7, 10, 13 i 15 , instytucje kultury załączniki Nr: 3, 9, 10 i 16. 

3. Wydział Gospodarki Miejskiej zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów 

i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według 

Załącznika Nr 5 w terminie do 10 września 2013 roku. 

4. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich zobowiązany jest przedstawić projekt 

planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

oraz przedstawić wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 

według Załącznika Nr 6 w terminie do 10 września 2013 roku. 

5. Podległe jednostki organizacyjne winny złoŜyć materiały planistyczne w wydziale 

merytorycznym sprawującym nadzór nad daną jednostką do dnia 05 września 2013 roku. 

 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi 

i Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 

               Burmistrz Miasta 

 

         (-) mgr Jerzy Czerwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


