Zarządzenie Nr 0050/525/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 sierpnia 2021 r

w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2022 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
Na podstawie art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 1 ust 2. Uchwały Nr XLIII/298/2010
Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej oraz Uchwałą Nr XV/105/2016 Rady Gminy Popielów w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Popielów środków stanowiących fundusz sołecki, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:
§1

1. Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu materiałów planistycznych niezbędnych do
skonstruowania projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok - stanowiące załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia,

2. Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu materiałów planistycznych niezbędnych do
skonstruowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025
- stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. W przypadku zmiany, po przyjęciu niniejszych wytycznych, proponowanych przez Rząd RP
wskaźników makroekonomicznych, zostaną one uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy
Popielów na 2022 rok.
§2
Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek
organizacyjnych, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Popielowie.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/525/2021 Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

WYTYCZNE
Do opracowania projektu budżetu Gminy Popielów na 2022 rok
I.

PRZYJĘTE WSKAŹNIKI

Wskaźniki i stawki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej na 2022 rok zostały określone w przyjętych przez Rząd założeniach do projektu budżetu
państwa na 2022 rok.
1)
2)

3)
4)

5)

6)

wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: 3,3 %
stawki podatków lokalnych: na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem stawek
określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnj z
dnia 22 lipca 2021 roku
wysokość stóp procentowych NBP : 0,38%
minimalne wynagrodzenie:
- minimalne wynagrodzenie za pracę – 3 000,- złotych
- minimalna stawka godzinowa: 19,60 zł – za godzinę pracy (umowy - zlecenia)
(projekt rozporządzenia RM z 16.07.2021)
W sytuacji zmiany w/w stawek rozporządzeniem RM (wrzesień 2021 r.) nowe stawki
należy uwzględnić w przedłożonych materiałach planistycznych.
odpis podstawowy na ZFŚS (wg danych na 2021 rok):
- 1 662,97 złotych na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach,
- 277,16 złotych odpis na osobę dla emerytowanych pracowników (z wyłączeniem
nauczycieli) - odpis o charakterze fakultatywnym
odpis podstawowy na nauczyciela – 3 349,73 złotych na jednego zatrudnionego (pełny
etat) - czyli 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery
budżetowej ( w 2019 roku – 3 045,21 zł)
W przypadku zmian kwot bazowych, na podstawie których dokonywane są odpisy na
ZFŚŚ wynikających z nowo przyjętych aktów prawnych przed końcem 2021 roku,
zostaną on uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2022 rok.

7)

II.

odpis dla nauczycieli – emerytów i rencistów – 5 % pobieranych przez nich emerytur,
rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

ZASADY OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE

1. Poszczególne referaty wyodrębnione w strukturze organizacyjnej urzędu gminy oraz poszczególne
jednostki organizacyjne Gminy Popielów opracowują projekty swoich planów finansowych
obejmujących dochody oraz wydatki planowane na 2022 rok w pełnej szczegółowości dot. klasyfikacji
budżetowej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa w tym zakresie
obowiązujących od 01.01.2022 roku, na określonych formularzach stanowiących załączniki do

niniejszego zarządzenia oraz dodatkowo w innych formach (dotyczy projektowanych list wynagrodzeń
pracowników jednostek), pozwalających na pełne ustalenie planowanych wydatków na 2022 rok.
2. Przy opracowywaniu projektów planów, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić:
1)

Zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz jednostki podległe wg stanu
prawnego na dzień 1 września 2021 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia
bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu.

2)

Zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2021 roku z uwzględnieniem
planowanych zmian zatrudnienia w 2022 roku (planowane zmiany zatrudnienia
należy uzasadnić).

3)

Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2021 roku, jako bazę wyjściową do
planu na 2022 rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących
należy wyłączyć przyznane w 2021 roku zwiększenia wydatków o charakterze
jednorazowym, wydatków związanych z realizacją programów przy współudziale
środków pozabudżetowych oraz wydatki na zadania kończone w roku 2021 (nie
wymagające kontynuacji w roku 2022).

4)

Aktualny na dzień 1 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z
uwzględnieniem zakładanego na 2022 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen
i towarów – 103,3 %.
W przypadku zmiany, po przyjęciu niniejszych wytycznych, proponowanych przez
Rząd RP wskaźników makroekonomicznych, zostaną one uwzględnione w uchwale
budżetowej Gminy Popielów na 2022 rok.

5)

W 2022 roku przewiduje się wzrost do 7,1 % wynagrodzeń pracowników
samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz
wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych.
Założenia na wynagrodzenia i pochodne muszą uwzględniać również skutki zmian
wynikające z planowanego zmniejszenia bądź zwiększenia planu zatrudnienia;
(planowane wynagrodzenie należy przedstawić szczegółowo z uwzględnieniem
wszystkich składników płacowych, wzorem lat ubiegłych w formie tabelarycznej,
planowane odprawy oraz nagrody jubileuszowe należy przypisać do konkretnych
osób ze wskazaniem wysokości planowanych wypłat brutto).
UWAGA:
Procent waloryzacji wynagrodzeń oraz wysokość płacy minimalnej ostatecznie
mogą zostać przyjęte do projektu uchwały budżetowej w wysokości wyższej lub
niższej, w zależności ostatecznie przyjętych przepisów w zakresie wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli oraz od możliwości budżetowych, a w szczególności
wypełnienia relacji art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
W planach finansowych jednostek oświatowych należy zabezpieczyć środki na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,1% planowanych wynagrodzeń
nauczycieli.
Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy należy
przyjąć w wysokości obowiązującej w danej jednostce na dzień 01.09.2021 roku.

III.

6)

W przewidywanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, remontowych lub innych
projektach, w tym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych należy przedstawić
pełny montaż finansowy danego zadania (załącznik Nr 6).

7)

Szczegółowe plany finansowe dotyczące dochodów oraz wydatków należy
opracować w szczegółowości dział, rozdział, paragraf i podparagraf z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.

8)

Planowane remonty i inwestycje w roku 2022 w jednostkach organizacyjnych
powinny zostać wcześniej skonsultowane z Referatem Budownictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Popielowie.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
Jednostki budżetowe opracowują – wg właściwości – formularze według wzorów:
Nr 1 – projekt planu finansowego jednostki budżetowej
Nr 2 – projekt planu finansowego wynagrodzeń
Nr 2a – projekt planu wynagrodzeń nauczycieli w placówce oświatowej
Nr 2b – projekt planu wynagrodzeń pracowników obsługi w placówce oświatowej
Nr 3 – Zestawienie planowanych zakupów inwestycyjnych
Nr 5 – do ewentualnego uszczegółowienia wydatków bieżących

1. Do wzoru Nr 1 zawierającego planowane dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej, jednostki budżetowe zobowiązane są dołączyć:
a) informację o wielkości dochodów budżetowych planowanych na 2022 rok z wyszczególnieniem
tytułu każdego z dochodów w danym paragrafie. Planując wpływy z opłat w jednostkach
oświatowych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa,
b) informację o wydatkach (kolumna: razem i własne) związanych m.in. z bieżącą eksploatacją
użytkowanych obiektów obejmujących koszty: energii (elektrycznej, cieplnej), dostawy wody,
wywozu nieczystości, zakupów materiałów itp. przypisaniem tych wydatków do poszczególnych
paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Wzrost wydatków należy założyć tylko w tych grupach, gdzie wskaźnik inflacji ma zastosowanie.
Jeśli jednostka zamierza realizować w 2022 roku zadania dofinansowane lub sfinansowane ze
źródeł zewnętrznych – uzupełnia odpowiednio kolumny w tabeli (zadania zlecone, dofinansowane
z dotacji na zadania własne lub program 1, program 2 – w zależności od liczby realizowanych
programów; należy podać nazwę programu)
Do materiałów należy dołączyć wydruk z systemu księgowego F-K „stany na klasyfikacjach” na
dzień 30.09.2021 (zgodne z RB 28S) – dostarczyć po sporządzeniu sprawozdania za III kwartał w
2021.
UWAGA: Jednostki oświatowe sporządzają jedną tabelę osobno dla danego obszaru tj. 80101,
80104 oraz odpowiednio 80149, 80150 wg zasad rozliczeń przyjętych na dzień przygotowania
materiałów planistycznych.
2. Do wzoru Nr 2 – stanowiącego kalkulację planu wynagrodzeń, jednostki budżetowe (inne niż
oświatowe – Urząd Gminy, GOPS) zobowiązane są dołączyć kalkulację planowanych na 2022 rok
wynagrodzeń osobowych oraz kalkulację pozostałych kwot składających się na wynagrodzenia (np.
liczbę i wyszczególnienie kwot planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i

rentowych). W przypadku planowanego zwiększenia zatrudnienia – prawne i merytoryczne
uzasadnienie.
3. Jednostki oświatowe wypełniające wzór Nr 2a oraz 2b, zobowiązane są wypełnić kalkulację
wynagrodzeń na 2022 rok zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi z
uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wynagrodzeń wynikających z obowiązujących przepisów
prawa. Ponadto w kalkulacji wydatków na płace dla nauczycieli należy zastosować podział wg
statusu zatrudnienia oraz podać kalkulację pozostałych kwot składających się na wynagrodzenia
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe), a w przypadku planowanego zwiększenia
zatrudnienia – podać uzasadnienie.
Należy także podać kalkulację tworzenia odpisu na ZFŚS jednostki na 2022 rok.
Należy podać liczbę etatów w przeliczeniu na pełne etaty – nauczycieli oraz pracowników
obsługi.

4. Do wzoru Nr 3 - zawierającego zestawienie zakupów inwestycyjnych, należy dołączyć
merytoryczne uzasadnienia konieczności uwzględnienia w budżecie 2022 roku wydatków na ten
cel. Uwaga: Wszelkie remonty pomieszczeń (malowania, odnowienia itp.) należy ujmować w
wydatkach bieżących w paragrafie 4270. Modernizacje obiektów (ulepszenie, rozbudowa itp.)
należy ujmować w paragrafie 6050. Zakupy inwestycyjne, a więc zakupy przekraczające wartość
jednostkową 10 000,- złotych należy ująć w paragrafie 6060.

5. Wszelkie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2022 roku w jednostkach podległych,
którym mienie przekazano w Trwały Zarząd, od kwoty 10 000,- złotych, po oszacowaniu ich przez
referat BOS, będą realizowane przez Urząd Gminy w Popielowie, a następnie protokolarnie
przekazane na stan środków trwałych danej jednostki. Wydatki remontowe niezależnie od kwoty
będą realizowane bezpośrednio przez tę jednostkę.

IV.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE INSTYTUCJE KULTURY
Instytucje kultury opracowują – wg właściwości – formularz według wzoru:
Nr 2 – projekt planu finansowego wynagrodzeń
Nr 7 – projekt planu finansowego instytucji kultury
Do wzoru Nr 2 – stanowiącego kalkulację planu wynagrodzeń, Instytucje Kultury zobowiązane są
dołączyć kalkulację planowanych na 2022 rok wynagrodzeń osobowych, oraz kalkulację pozostałych
kwot składających się na wynagrodzenia (np. liczba i wyszczególnienie kwot planowanych nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych). W przypadku planowanego zwiększenia
zatrudnienia – prawne i merytoryczne uzasadnienie.
Do wzoru Nr 7 – stanowiącego projekt planu finansowego instytucji kultury, jednostka zobowiązana
jest dołączyć informację opisową o:
- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub innych
jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach ponoszonych w związku z utrzymaniem użyczonych nieruchomości zajmowanych i
eksploatowanych przez instytucję z wyodrębnieniem planu dla każdej zarządzanej nieruchomości
oddzielnie.

Prezentowany załącznik jest jedynie przykładowym. Jednostka może opracować własny kształt
tabeli w której zostaną zawarte niezbędne założenia w szczegółowości nie mniejszej niż w
załączniku.
V.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE DLA REFERATÓW URZĘDU GMINY

Referaty Urzędu Gminy opracowują – wg właściwości – wycinek projektu budżetu gminy na 2022 rok
obejmujący:
1) dochody budżetowe uzyskiwane w wyniku zadań wykonywanych przez urzędników danego
referatu, wg wzoru Nr 4
2) wydatki budżetowe na zadania należące do właściwości referatu, wg wzoru Nr 1 – zgodnie z
powierzonym wycinkiem zadań, w przypadku różnorodności zadań, odrębnie dla każdego
paragrafu należy wypełnić załącznik Nr 5 (np. dla paragrafu 4300 – rodzaje zadań przewidzianych
do realizacji)
3) Zakupy inwestycyjne wg załącznika Nr 3
4) wydatki budżetowe na zadania dofinansowywane ze środków budżetu Unii Europejskiej wg wzoru
Nr 6 – odrębnie dla każdego zadania
Rubryki zawarte w tabelach wg wzorów muszą być wypełnione w całym zakresie. Należy zwracać
uwagę na podsumowania całości planu.
5) wydatki budżetowe – bieżące i majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego – odrębnie dla każdego sołectwa wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do
Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050/261/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie: ustanowienia
Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w
ramach budżetu Gminy Popielów

Komplet materiałów planistycznych składany do Wójta Gminy musi być uprzednio zweryfikowany i
zaopiniowany przez kierownika podległej jednostki organizacyjnej lub przez kierownika właściwego
merytorycznie referatu.
Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania założeń zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/298/2010 Rady
Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej zostaje ustalony na 05 października 2021 roku.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/525/2021 Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

WYTYCZNE
Do opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Popielów na lata 2022-2025
I.

PRZYJĘTE WSKAŹNIKI

Wskaźniki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Popielów dotyczą lat 2022-2025 i zostały określone w dokumencie
„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.”
opublikowanych w dniu 31 sierpnia 2021 roku przez Ministra Finansów oraz uchwale w sprawie
aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2025:
a. wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:
Rok 2022 – 3,3%
Rok 2023 – 3%
Rok 2024 – 2,7%
Rok 2025 – 2,5%
b. Wzrost PKB w ujęciu realnym (do oszacowania dochodów)
Rok 2022 – 4,6%
Rok 2023 – 3,7%
Rok 2024 – 3,5%
Rok 2025 – 3,5%
II.

ZASADY OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE

Poszczególne referaty wyodrębnione w strukturze organizacyjnej urzędu gminy oraz poszczególne
jednostki organizacyjne Gminy Popielów opracowują projekty swoich planów finansowych
obejmujących dochody oraz wydatki planowane na lata 2022 - 2025 rok na formularzu nr 1a oraz na
nr 8 do niniejszego zarządzenia.
Załącznik nr 1a
Wydatki należy oszacować zbiorczo w poszczególnych paragrafach bez stosowania przyjętej
klasyfikacji szczegółowej wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które
należy wprowadzić w pełnej przyjętej w gminie szczegółowości, tj. na wynagrodzenia osobowe
pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody jednostki. Planowane wydatki
w w/w zakresie mają zostać wyliczone na podstawie zawartych umów z pracownikami (wg
przewidywanego stanu na 31.12.2021). Jeśli jednostce znane są fakty, które będą miały wpływ na
wysokość planowanych świadczeń w poszczególnych latach prognozy należy to uwzględnić w tabeli
wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Jako bazę wyjściową do planu na 2022 rok, należy przyjąć dane zastosowane w prognozie
dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1. W kolejnych latach – należy przyjąć wskaźnik
waloryzacji danego wydatku lub dochodu (uwaga: jeśli tylko podlega on waloryzacji)
Załącznik 8
W formularzu należy wprowadzić wieloletnie wydatki:
1)

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych

2)

na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

3)

na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 2) (wykazujemy
umowy wieloletnie o charakterze jednorazowym; nie wykazujemy cyklicznych umów
związanych z funkcjonowaniem jednostki)

Komplet materiałów planistycznych składany do Wójta Gminy musi być uprzednio zweryfikowany i
zaopiniowany przez kierownika podległej jednostki organizacyjnej lub przez kierownika właściwego
merytorycznie referatu.
Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania założeń zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/298/2010 Rady
Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej zostaje ustalony na 05 października 2021 roku.

Dział...............................

wzór nr 1

Jednostka ........................

Rozdział ........................

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Plan po zmianach
wg stanu na
30.09.2021

§

w tym

w tym własne (bez
środków
zewnętrznych)

Przewidywane
wykonanie w 2021
roku (własne)

Plan na 2022 w PLN RAZEM

WŁASNE

ZLECONE

DOFINANSOWANE Z DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE

Program1

Program 2

(1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

WYDATKI JEDNOSTKI
RAZEM WYDATKI

-

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
dodatki wiejskie / dokształcanie pracowników (dla UG)
ekwiwalent za odzież roboczą / dofinansowanie zakupu
okularów
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,1% f.płac nauczycieli

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia pracowników
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
zasiłki na zagospodarowanie

-

-

02

-

03

-

04

-

3030
4010

-

-

-

-

-

-

01
02
03
04

nagrody z funduszu nagród-pula Wójta / (1% fund płac
nauczycieli x 30%)

30%

05

nagrody z funduszu nagród-pula placówki / (1% z funduszu
płac nauczycieli x 70% + 1% z funduszu płac obsługi)

70%

06

Dodatkowe wynagrodzenia roczne
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
materiały biurowe

-

-

3020

4040

-

4110

-

4120

-

4140

-

01

01

-

materiały związane z prowadzeniem i utrzymaniem placówki
(m.in. farby, zamki, znaczki pocztowe, baterie, odzież robocza
itp.)

02

-

wyposażenie – do wysokości 10 000,środki czystości
opał
prenumeraty

03
04
05
06

-

materiały reklamowe i przeznaczone na reprezentację
(związane np. ze współpracą zagraniczną, organizacja
spotlań)

07

-

08
09
10

-

materiały pozostałe
materiały papiernicze (papier do drukarki, do ksero)
akcesoria komputerowe (np.. tonery, kable, pendrivy
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
energia elektryczna
woda
C.O.
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

4170
4210

-

4220
4240
4260

-

-

-

-

-

-

-

-

01
02
03
4270
4280
4300

usługi pocztowe (umowa z pocztą na usługi wysyłki)

02

usługi związane z utrzymaniem placówki

03

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dział...............................

wzór nr 1

Jednostka ........................

Rozdział ........................

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Plan po zmianach
wg stanu na
30.09.2021

§

usługi reklamowe i związane z reprezentacją
usługi pozostałe
koszty bankowe

w tym

w tym własne (bez
środków
zewnętrznych)

Przewidywane
wykonanie w 2021
roku (własne)

04
07
08

Plan na 2022 w PLN RAZEM

WŁASNE

DOFINANSOWANE Z DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE

ZLECONE

Program1

Program 2

-

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4360

Podróże służbowe krajowe
ryczałty
delegacje
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki

4410

4420
4430

-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

-

Podatek od nieruchomości
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników niebedących członkami
korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

4480
4580

-

4700

-

-

-

-

-

01
02

-

-

-

-

-

-

4710
4790
4800
6050

-

6060

DOCHODY JEDNOSTKI

RAZEM DOCHODY
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat (wpłaty za utrzymanie)

-

-

-

-

-

-

-

0410
0660
0670
0690

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

Wpływy z usług
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów

0830
0940
0970

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

2360

inne (podać jakie)

Sporządzający: .................................................................

Zatwierdzający: ..................................

Miejscowość, data …………………………………………………..

2

-

-

Dział...............................

wzór nr 1a

Jednostka ........................

Rozdział ........................
Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

2022

2023

2024

2025

WYDATKI JEDNOSTKI
RAZEM WYDATKI
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia pracowników
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
zasiłki na zagospodarowanie
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
energia elektryczna
woda
C.O.
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3020
3030
4010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01
02
03
04
4040
01
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4230
4240

4260
01
02
03
4270
4280
4300
4360
4410
4420
4430
4440
4480
4580
4700
4710
4790
4800
6050
6060
DOCHODY JEDNOSTKI

RAZEM DOCHODY

-

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0410
0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0670

Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

0690
0750
0830
0940
0970
2360

Sporządzający: .................................................................
Miejscowość, data …………………………………………………..

1

-

-

-

..............................

Wzór Nr 2

Pieczęć nagłówkowa

Dział ............
Rozdział .................
Paragraf 4010

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK

z tego:

Poz.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
(etaty)

Fundusz wynagrodzeń
nagrody, odprawy
osobowych ogółem wynagrodzenia angażowe emerytalne i rentowe,
itp.
(5 +6)

1

2

1.

Stan na 2021 rok na 01.09.2021

2.

Plan wynagrodzeń (nauczyciele + obsługa razem) na 2022 rok

3

4

5

z tego:
- kwota bazowa wg stanu na 31.12.2021 r.
- kwota podwyżek wg wytycznych
3.

Etaty w przeliczeniu na pełny wymiar (nauczyciele)

4.

Etaty w przeliczeniu na pełny wymiar (obsługa)

Sporządzający: ..................................................
............................................................................
Miejscowość, data

Zatwierdzający: ....................................................

6

Projekt planu wynagrodzeń nauczycieli w plac/owce oświatowej

Wzór 2a

Wynagrodzenia nauczycieli 2022 r w placówce oświatowej …………………………………………………………………..

LP

Nauczyciel

stopień
awansu

etat /
ilośc
godzin/
tydzień

wynagrodzenie
zasadnicze

staż
pracy

dodatek
za
wysługę
lat %

dodatek za
dodatek
wychowa
wysługę lat
wiejski 10% wstwo
kwota

dodatek
funkcyjny

dodatek
dodatek
motywacyjny %
mieszkanio
od funduszu
wy
płac

opiekun
stażu

Inne
dodatki

razem wynagr
razem
Razem godz.
stawka za 1
stawka za 1
za godz.
wynagr za
Ponadwym/
godz.
godz. naucz.
Ponadwym/mie
godz. Naucz.
ogółem/
ponadwym
indyw.
siącu
Indywid
ind+dyd/

RAZEM

Wzrost płac
zasadniczych*)

13-tka

nagroda
jubileuszowa

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele niepełnoozatrudnieni

RAZEM koszty miesięczne
RAZEM koszty roczne

GODZINY PONADWYMIAROWE. ZASTĘPSTWA I INNE
1 zawody sportowe
2 Godziny doraźnych zastępstw
3

wydatki miesięczne
wydatki roczne

-

Sporządził..............................
Miejscowość, data.......................................

Zatwierdził..............................

PROJEKT PLANU WYNAGRODZEŃ OBSŁUGI W 2022 R w placówce oświatowej ……………………………………………………………….

LP

nazwisko

etat

opis - funkcja

wynagrodzenie
zasadnicze

% premii
regulaminowej

kwota premii
regulaminowej

dodatek za
wysługę lat %

% dodatek za
wysługę lat
kwota

kwota dodatku

RAZEM
WYNAGRODZENIE
BRUTTO

podwyżka

Wzór 2b

kwota
podwyżki

wydatki miesięczne
wydatki roczne

Sporządził..............................
Miejscowość, data ............................................

Zatwierdził .............................

Wzór Nr 3

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2022 ROKU
.............................................................................
Nazwa jednostki będącej inwestorem / referatu

Dział: .............................
Rozdział: .......................
I. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)
w złotych
Wyszczególnienie
Uzasadnienie konieczności zakupu*

Lp.
Nazwa środka trwałego

Cena jednostkowa

sztuk

Plan na 2022 rok

2

3

4

5

1

Razem:
* dołączone w formie opisowej do wzoru

Sporządzający: ..................................................
............................................................................
Miejscowość, data

6

X

Wzór Nr 4

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK
realizowanych przez Referat ...........................................................................................

Lp.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie wg źródeł

1

2

3

4

5

Razem:
* jeśli w ramach jednego paragrafu występuje kilka źródeł - wymienić tytuły

Sporządzający: ..................................................
............................................................................
Miejscowość, data

Plan na 2022 rok
6

Wzór nr 5

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK
realizowanych przez Referat ...........................................................................................
dla paragrafu ………………….
w złotych
Wydatki budżetowe
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadań planowanych do realizacji
w ramach rozdziału*

1

2

3

4

5

Plan po zmianach wg
stanu na 30.09.2021

Przewidywane wykonanie
w 2021 roku

Plan na 2022 rok

6

7

8

Razem:

Sporządzający: ..................................................

Zatwierdził: ...............................................................

............................................................................
Miejscowość, data
Zaakceptował: ...........................................................

Wzór Nr 6

TABELA MONTAŻU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
Dział: .......................................
Rozdział: ..................................
Nazwa zadania: ........................
Nazwa beneficjenta ………………
Wniosek zatwierdzony / nie zatwierdzony do realizacji / w przygotowaniu *
w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Całkowity koszt zadania

Wydatki poniesione do
31.12.2021 przewidziane
wykonanie

1

2

3

4

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
z tego:
1.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (środki własne beneficjenta)

2.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

1)

Wkład własny beneficjenta, z tego:

a) środki własne beneficjenta
b) kredyty, pożyczki
c) inne
2)

Inne zewnętrzne źródła finansowania

3)

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (podać nazwę
funduszu) - prefinansowanie

* niepotrzebne skreślić

Sporządzający: ..................................................

Zatwierdził: ...............................................................

............................................................................
Miejscowość, data

Zaakceptował: ...........................................................

Plan na 2022 rok

Wydatki do poniesienia po
2022 roku

5

6

Wzór Nr 7

..............................
Pieczęć nagłówkowa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
w złotych

Poz.

Wyszczególnienie

Plan po
zmianach wg
stanu na
30.09.2021

1

2

3

1

Stan środków obrotowych na początek roku

2

Przychody ogółem (1+2+…+5)

Przewidywane
wykonanie w
2021 roku

Projekt planu
na 2022 rok

Wskaźnik
wzrostu
(5 : 4)

4

5

6

0

0

0

0

0

0

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy
2. pozostałe dotacje*
3. przychody z tyt. działalności statutowej (imprezy)
4. pozostałe przychody z działalności statutowej
w tym: - wpływy z usług
5. przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)
3

Koszty ogółem (1+2+…+9)
1.wynagrodzenia ogółem:
w tym: - wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- inne
2. Pochodne od wynagrodzeń:
w tym

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

3. materiały i usługi pozostałe
4. remonty bieżące
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6. koszty związane z organizacją imprez:
w tym: - odpłatnych
7. koszty pozostałe
8. amortyzacja
9. inwestycje
4

Stan środków obrotowych na koniec roku

* m.in.
dotacje celowe z budżetu państwa
dotacje celowe z budżetu j.s.t.
dotacje celowe na inwestycje

Sporządzający: ..................................................
............................................................................
Miejscowość, data

Zatwierdzający: ..................................

Wzór nr 8

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2025

Wyszczególnienie

Lp

2

1

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
program

3

Okres realizacji
(programu, zadania,
umowy)
od

do

4

5

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3), z tego:

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Łączne nakłady finansowe

2022
6

2023

7

2024

8

Limit zobowiązań
2025

9

10

11

-

-

-

-

-

-

1.a. -wydatki bieżące

-

-

-

-

-

-

1.b. -wydatki majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z
tego:

-

-

-

-

-

-

-wydatki bieżące

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z tego
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
1.1. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego
1.1.1.

-wydatki bieżące
Program

1.1.1.1.

1.1.2.

-wydatki majątkowe
Program

1.1.2.1.

Program
1.1.2.2.

1.2.

1.2.1

Program
1.2.2.1.

1.2.2.

-wydatki majątkowe

-

Program
1.2.2.1.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1.

-wydatki bieżące
Zadanie:

1.3.1.1.

1.3.2.

-wydatki majątkowe

-

Program
1.3.2.1.

-

1

