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U CHW ALA N r 1~~/08

ZARZ¥DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 4 wrzeœnia 2008 roku
w sprawie: okreœlenia podstawowych wskaŸników przyjmowanych do
opracowania projektu bud¿etuPowiatu Bydgoskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 179 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z pózn. zm. I) oraz w oparciu o §1 Uchwa³y Nr 296/XLI/2006 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 wrzeœnia2006 r. w sprawie ustalenia trybu prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej
h l .
t
.
uc wa a SIê,co nas êpuje:
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§1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, gospodarstw
pomocniczych, wydzia³ów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych opracuj¹
plany rzeczowo

-finansowe

zadañ gospodarczych

oraz projekty

planów

finansowych w szczegó³owoœciokreœlonejniniejsz¹ uchwa³¹.

§2. Obliczenie przewidywanych dochodów Powiatu Bydgoskiego na 2009
rok z tytu³u:
1)

O

udzia³u w podatku dochodowym

od osób fizycznych

i prawnych

dokonuje Skarbnik w oparciu o infoffilacjê przekazan¹ przez Ministra
Finansów i Urz¹d Skarbowy,

I

2)

subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej czêœcidokonuje Skarbnik
w oparciu o infoffilacje przekazaneprzez Ministra Finansów,

3)

dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej oraz
dotacji na finansowanie zadañ w³asnych dokonuje Skarbnik w oparciu
o za³o¿eniaprzyjête do konstrukcji bud¿etupañstwa na 2009 rok, oraz
infoffilacjê przekazan¹ przez Wojewodê Kujawsko -Pomorskiego.

zmiany wymienionej ustawy zosta³yog³oszonew: Dz. u. z 2005 r. Nr 169,poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104,poz. 708, Nr 170,poz. 1217,Nr 170,poz. 1218,Nr 187,poz. 1381,Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587,Nr 115,poz. 791,Nr 140,poz. 984
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§3. Dochody realizowane przez powiatowe jednostki bud¿etowe,
fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów w³asnych
jednostek planuje siê w wysokoœciprzewidywanego ich wykonania za 2008 rok
z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych ze zmiany stawek, wprowadzenia
œwiadczenia dodatkowych us³ug podaj¹c w objaœnieniach szczegó³owe
uzasadnieniewraz z kalkulacj¹.

§4. Zasadyplanowania wydatków bud¿etowych:
1)

Podstaw¹ do planowania przez osoby okreœlonew § 1 wynagrodzeñ
osobowych na 2009 rok jest:
a)

zatrudnienie wed³ug przewidywanego stanu na miesi¹c grudzieñ
2008 r?ku z uwz~lêdn~eniem .zatwierdzon~ch zmian w
regulamInach organizacyjnych Jednostek 1 gospodarstw
pomocniczych (omawia siê zmiany planu na rok 2008, podaj¹c
na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projektu planu
na 2009 r.),

b)

przewidywane wykonanie wynagrodzenia z m-ca XII/2008
pomno¿one przez liczbê 12 m-cy, przewidywany wzrost
dodatków sta¿owych, wyp³aty nagród jubileuszowych oraz
odpraw emerytalnych,

c)

planowanie wynagrodzeñ osobowych w
i wychowanie" z uwzglêdnieniem:
-awansów
zawodowych,
-nagród
jubileuszowych,
-odpraw
emerytalnych,
-dodatków
sta¿owychi innych.

d)

wzrost wynagrodzeñ w wysokoœci7%,

e)

fundusz nagród wynikaj¹cy
wynagradzania,

~
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2)

dziale

z obowi¹zuj¹cych

"Oœwiata

regulaminów

Podstaw¹ do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników sfery bud¿etowej jest 8,5% kwoty przewidywanego
wykonania wynagrodzeñ osobowych za 2008 rok z uwzglêdnieniem
osób uprawnionych, pomniejszone o wy³¹czenia wynikaj¹ce z ustawy,

3
3)

Przy kalkulacji wydatków z tytu³u sk³adekna ubezpieczenie spo³eczne
i funduszu pracy przyjmuje siê wielkoœci zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ZUS-u,

4)

Wydatki na ZFŒS nale¿y planowaæ w oparciu o aktualne przepisy
prawne przyjmuj¹c kwotê 2.417,63 z³. jako podstawê naliczania
odpisu na fundusz œwiadczeñ socjalnych tj. wielkoœæroku 2008
(w odniesieniu do nauczycieli, ZFŒS nale¿y naliczyæ wg
obowi¹zuj¹cych przepisów znowelizowanej w dniu 9 maja 2007 r.
Karty Nauczyciela),

5)

Wydatki za zakup towarów i us³ug tzn. wydatki rzeczowe wynikaj¹ce
z zadañ w³asnych nale¿y kalkulowaæ na podstawie przewidywanego
wykonania za 2008 rok uwzglêdniaj¹c ich wzrost o 3%,

6)

Wydatki

f
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1)0

na finansowanie inwestycji,

zakupów inwestycyjnych

o wartoœci pocz¹tkowej wy¿szej ni¿ 3.500 z³. i przewidywanym
okresie u¿ytkowania d³u¿szymni¿ jeden rok,

§5. Do projektów bud¿etu, planów finansowych nale¿y do³¹czyæ
szczegó³ow¹ czêœæ
opisow¹ sporz¹dzon¹ zgodnie z § 6 Za³¹cznika do Uchwa³y
Nr 296/XLI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej
uzasadniaj¹c¹ planowane dochody i wydatki.
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§6. Projekt planów finansowo -rzeczowych nale¿y sporz¹dziæw uk³adzie
klasyfikacji bud¿etowej ustalonej Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia
14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z póŸnozm.) w zaokr¹gleniu
do 100 z³.

§7. Projekt planów nale¿y sk³adaæZarz¹dowi Powiatu w terminie do
30 wrzeœnia2008 roku.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du.
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§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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1.

2.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du PowiatuBydgoskiego
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3.

StarostaBydgoski

4.

KazimierzKrasowski
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