UCHWAŁA Nr./10
ZARZĄ DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 września 2010 roku
w sprawie: okre ślenia wytycznych do opracowania materia łów planistycznych
przyjmowanych do projektu bud żetu Powiatu Bydgoskiego
na 2011 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źn. zm. 1 ) oraz w oparciu
o §1 Uchwał y Nr 277/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia
2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwa ły budżetowej
uchwala si ę, co następuje:

§1. 1. Dyrektorzy wydział ów Starostwa Powiatowego i dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu opracuj ą plany rzeczowo — finansowe zada ń
gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczegó łowości okre ślonej
niniej szą uchwałą.
2. Podstawą do opracowania planów finansowych jest przewidywane
wykonanie roku bazowego.
§2. Okre ślenie przewidywanych dochodów Powiatu Bydgoskiego na 2011
rok z tytułu:
1)

udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje
Skarbnik w oparciu o informacj ę przekazan ą przez Ministra
Finansów,

2)

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje
Skarbnik na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010,

3)

subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej cz ęści dokonuje Skarbnik
w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,

4)

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej oraz
dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu
o założenia przyj ęte do konstrukcji bud żetu państwa na 2010 rok, oraz
informacj ę przekazan ą przez Wojewod ę Kujawsko — Pomorskiego.

Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835
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§3. 1. Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i wydzia ły
starostwa planuje si ę w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2010 rok
z uwzględnieniem zmian wynikaj ących ze zmiany stawek, podaj ąc
w objaśnieniach szczegó łowe uzasadnienie wraz z kalkulacj ą.

2. Do projektu bud żetu należy uj ąć planowane dochody otrzymane
w roku 2011 na podstawie porozumie ń, podpisanych umów z innymi j.s.t.
i urzędami, czy na podstawie podj ętych uchwał .
3. Szacowanie dochodów opiera ć się winno na zasadach
ostro żnościowych i gruntownie uzasadnionych.
§4. 1. Materiały planistyczne dotycz ące wydatków nale ży opracowa ć
maj ąc na uwadze realia finansowe, hierarchi ę potrzeb, celowo ść , zabezpieczaj ąc
w pierwszej kolejno ści wydatki niezb ędne dla funkcjonowania jednostki.
2. Zasady planowania wydatków bud żetowych:
1) Podstawą do planowania przez osoby okre ślone w
wynagrodzeń osobowych na 2011 rok jest:
a)

zatrudnienie według przewidywanego stanu na miesi ąc grudzie ń
2010 roku z uwzgl ędnieniem zatwierdzonych zmian
w regulaminach organizacyjnych,

b)

przewidywane wykonanie wynagrodzenia z m-ca XII/2010
pomnożone przez liczb ę 12 m-cy, przewidywany wzrost
dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych oraz
odpraw emerytalnych,

c)

planowanie wynagrodze ń osobowych
oświatowych z uwzgl ędnieniem:
awansów zawodowych,
nagród jubileuszowych,
odpraw emerytalnych,
dodatków stażowych i innych.

w jednostkach

d) wzrost wynagrodze ń w wysoko ści 3%,
e) fundusz nagród wynikaj ący z obowi ązuj ących regulaminów
wynagradzania,
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2)

Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery bud żetowej jest 8,5% kwoty przewidywanego
wykonania wynagrodze ń osobowych za 2010 rok z uwzgl ędnieniem
osób uprawnionych, pomniejszone o wy łączenia wynikaj ące z ustawy,

3)

Przy kalkulacji wydatków z tytu łu składek na ubezpieczenie spo łeczne
i funduszu pracy przyjmuje si ę wielkości zgodne z obowi ązuj ącymi
przepisami ZUS-u,

4)

Wydatki na ZF Ś S należy planować w oparciu o aktualne przepisy
prawne przyjmuj ąc kwotę 2.794,25 zł . (przeci ętne miesi ęczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r.) jako
podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
tj. wielkość roku 2010 (w odniesieniu do nauczycieli, ZF Ś S należy
naliczy ć wg obowi ązuj ących przepisów wynikaj ących z Karty
Nauczyciela),

5)

Wydatki na zakup towarów i us ług tzn. wydatki rzeczowe wynikaj ące
z zadań własnych nale ży kalkulować na podstawie przewidywanego
wykonania za 2010 rok, (w przypadku planowanych kosztów energii
i żywno ści — planowane wykonanie powi ększy ć o 2,3% — wskaźnik
inflacji),

6)

Wydatki na dodatkowe zadania planowane na rok 2011 uj ąć
w budżecie, a w cz ęści opisowej szczegółowo uzasadni ć konieczno ść
wydatku (np. prac ę remontowe),

7)

Wydatki na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w części opisowej uzasadni ć konieczno ść dokonania wydatku
inwestycyjnego,

§5. 1.W projekcie uj ąć wydatki na realizacj ę zadań w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysoko ści prognozowanych dochodów
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Przy planowaniu tych wydatków nale ży wyszczególni ć zadania
planowane do realizacji w roku 2011 na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 — Prawo ochrony środowiska.
§6. W projekcie bud żetu nale ży uwzględnić zmiany obowiązuj ące od
1.01.2011 r. w zakresie likwidacji Powiatowego O środka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarstwo pomocnicze) i Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (fundusz
celowy). Uj ąć wydatki zwi ązane z gromadzeniem, aktualizacj ą
i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 41b
ust. 3 — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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§7. W projekcie budżetu uj ąć plany finansowe programów realizowanych
ze środków unijnych, kontynuowanych z lat poprzednich, jak równie ż nowych,
zgodnie z zawartymi umowami.
§8. W projekcie budżetu uj ąć wydatki związane z realizacj ą zadań z
zakresu administracji rz ądowej, w kwocie nie wy ższej ni ż otrzymane dotacje na
realizacj ę powyższych zada ń .
§9. Skarbnik Powiatu planuje wydatki na obs ługę długu w zwi ązku
z zaci ągniętymi zobowi ązaniami z tytu łu kredytów, pożyczek, udzielonych
gwarancji i poręczeń .
§10. Jednostki bud żetowe prowadz ące działalno ść w zakresie okre ślonym
w ustawie o systemie o światy do projektu bud żetu przedstawiaj ą propozycj ę
przychodów i wydatków rachunku dochodów wraz z ich szczegó łową kalkulacj ą
oraz obowi ą_zuj ą_cą klasyfikacj ą budżetową.
§11. Do projektów bud żetu, planów finansowych nale ży dołączy ć
szczegó łową część opisową sporządzoną zgodnie z § 6 Załącznika do Uchwały
Nr 277/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwa ły budżetowej
uzasadniaj ącą planowane dochody i wydatki.
§12. Projekt planów finansowo - rzeczowych nale ży sporządzić w układzie
klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporz ądzeniem Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) w zaokr ągleniu do 100 zł .
§13. Projekty planów nale ży składać Skarbnikowi Powiatu w terminie do
30 wrze śnia 2010 roku.
§t14. Wykonanie uchwały powierza si ę Skarbnikowi Powiatu.
§15. L16wała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Członkoyvie Zarządu Powiatu:
1.

Przewodnicz ący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
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Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

