
Zarządzenie  Nr 0050/577/2014 
Wójta Gminy Popielów 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
 
 
 
w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów 
na 2015 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 30 czerwca 2009 roku o 
finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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, Wójt Gminy Popielów 
zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

 

1. Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu materiałów planistycznych 
niezbędnych do skonstruowania projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 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 2015 - 2018 - 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 2015 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 
            Dionizy Duszyński 
 



        Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/577/2014 
Wójta Gminy Popielów 

        z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

 

W Y T Y C Z N E 
 

Do opracowania projektu budżetu Gminy Popielów na 2015 rok 
 
I. PRZYJĘTE WSKAŹNIKI 
 
Wskaźniki i stawki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu 
uchwały budżetowej na 2015 rok zostały określone w założeniach do projektu budżetu 
państwa na 2015 rok. 

1) wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,3 % 
2) średnioroczny kurs złotego w relacji do EUR: 3,98 zł (kurs niezbędny do 

oszacowania programów finansowanych ze środków zewnętrznych) 
3) maksymalny wskaźnik wzrostu cen podatków lokalnych: 0,4% 
4) wzrost udziału gmin we wpływach z podatku PIT: o 0,14% p.p. – do wysokości 

37,67 % 
5) wysokość stóp procentowych NBP (stopa redyskonta weksli na 01.09.2014): 

2,75 % 
6) minimalne wynagrodzenie: 1 750,- złotych 
7) odpis podstawowy na ZFŚS – 1 093,93 złotych na jednego zatrudnionego 

(37,5% kwoty bazowej z 2012 – 2 917,14) 
8) odpis podstawowy na nauczyciela - 2 879,91 złotych na jednego 

zatrudnionego (pełny etat) - czyli 110% kwoty bazowej określonej dla 
pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 
6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie 
budżetowej – ( w 2012 roku - 2 618,10 zł) 
 
W przypadku zmian kwot bazowych, na podstawie których dokonywane są 
odpisy na ZFŚŚ wynikających z nowo przyjętych aktów prawnych zostaną on 
uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok. 
 

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

II. 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 2015 rok 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 2015 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 2014 roku, z uwzględnieniem zmian 
(ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym 
dniu.  



2) Zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2014 roku z uwzględnieniem 
planowanych zmian zatrudnienia w 2015 roku (planowane zmiany 
zatrudnienia należy uzasadnić) 
 

3) Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku, jako bazę 
wyjściową do planu na 2015 rok, przy czym z przewidywanego wykonania 
wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2014 roku zwiększenia 
wydatków o charakterze jednorazowym, wydatków związanych z realizacją 
programów przy współudziale środków pozabudżetowych oraz wydatki na 
zadania kończone w roku 2014 (nie wymagające kontynuacji w roku 2015); 

 
4) Aktualny na dzień 1 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z 

uwzględnieniem zakładanego na 2015 rok średniorocznego wskaźnika 
wzrostu cen i towarów – 102,3 % 
W przypadku zmiany, po przyjęciu niniejszych wytycznych, proponowanych 
przez Rząd RP wskaźników makroekonomicznych, zostaną one 
uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok 
 

5) W 2015 roku przewiduje się wzrost o 102,3 % wynagrodzeń 
pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych 
jednostkach organizacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników obsługi 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych.  
W 2015 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.  
Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na ten cel w 
roku 2015 ma uwzględniać zarówno skutki finansowe podwyżek płac z roku 
2014 jak i nowe regulacje płacowe na rok 2015 (wzrost wynagrodzenia 
minimalnego).  
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, ostatecznie może zostać przyjęty 
do projektu uchwały budżetowej w wysokości wyższej lub niższej, w 
zależności 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 
01.09.2014 roku 

 
6) Zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2015 r. (pozapłacowych) na 

działalność jednostek organizacyjnych oraz na zadania gminy realizowane 
przez referaty Urzędu Gminy, nie przekroczy 100% kwoty 
przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2014. W 
przypadku, wprowadzenia do budżetu roku 2015 wydatków wykraczających 
poza przyjęty poziom należy uzasadnić przyczynę. 



 
7) W przewidywanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, remontowych lub 

innych projektach, w tym  współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 
należy przedstawić pełny montaż finansowy danego zadania (załącznik Nr 
6) 

 
 

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

9) Planowane remonty i inwestycje w roku 2015 w jednostkach 
organizacyjnych powinny zostać wcześniej oszacowane przez Referat 
Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 
 
III. 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 szczegółowości 
paragrafowej, jednostki budżetowe zobowiązane są dołączyć: 

a) informację o wielkości dochodów budżetowych planowanych na 2015 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.  
Należy założyć wzrost wydatków tylko w tych grupach, gdzie wskaźnik inflacji ma 
zastosowanie. 
Jeśli jednostka zamierza realizować w 2015 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 ilości realizowanych programów; należy podać nazwę 
programu) 
Do materiałów należy dołączyć wydruk z systemu księgowego F-K „stany na 
klasyfikacjach” na dzień 30.09.2014 (zgodne z RB 28S) – po sporządzeniu 
sprawozdania za III kwartał w 2014. 

 
 

2. Do wzoru Nr 2 – stanowiącego kalkulację planu wynagrodzeń, jednostki budżetowe (inne 
niż oświatowe – Urząd Gminy, GOPS) zobowiązane są dołączyć kalkulację planowanych 
na 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 3 500,- złotych należy ująć w paragrafie 6060. 
 

6. Wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe planowanych do poniesienia w 2015 roku w 
jednostkach podległych, którym mienie przekazano w Trwały Zarząd, niezależnie od 
kwoty, po oszacowaniu ich przez referat ITR, będą realizowane przez daną 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 2015 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. 
 

 
 
 
 



V. ZASADY SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE DLA REFERATÓW 
URZĘDU GMINY 

 
Referaty Urzędu Gminy opracowują – wg właściwości – wycinek projektu budżetu gminy na 
2015 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. 
 
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 06 października 2014 
roku. 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050/577/2014  
Wójta Gminy Popielów 

         z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

 

W Y T Y C Z N E 
 

Do opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Popielów na lata 2015-2018 

 
I. PRZYJĘTE WSKAŹNIKI  

 
Wskaźniki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów dotyczą lat 2015-2018 i zostały określone 
w przyjętej w dniu 22 kwietnia 2014 roku przez Radę Ministrów uchwale w sprawie 
aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 oraz w 
założeniach projektu budżetu państwa na 2015 rok z czerwca 2014. 
 

1) wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:  
Rok 2015 – 2,3% 
Rok 2016 – 2,5% 
Rok 2017 – 2,2% 
Rok 2018 – 2,2% 
 

2) Wzrost PKB w ujęciu realnym (do oszacowania dochodów) 
Rok 2015 – 3,8% 
Rok 2016 – 4,3% 
Rok 2017 – 4,3% 
Rok 2018 – 4,3% 
 

 
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 2015 - 2018 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. Planowane wydatki w w/w zakresie mają zostać wyliczone na podstawie 
zawartych umów z pracownikami (wg przewidywanego stanu na 31.12.2014). 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 2015 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 
 

2) na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 
publicznoprywatnego 
 

3) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 06 października 2014 
roku. 
 


