UCHWALA
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 5 wrzesnia 2012 roku
w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych
przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego
na 2013 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej
prognozy fmansowej
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.1) oraz w oparciu
o §1 zal^cznika do Uchwaly Nr 277/XL1V/10 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej
uchwala si§, co nast^puje:
§1. Okresla si$ wytyczne do opracowania materialow planistycznych
przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok
oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy fmansowej, zgodnie
z zal^cznikiem do niniejszej uchwaly.
§2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Skarbnikowi Powiatu.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu
Zarzqdu!

oskiego

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr201, poz. 1183,
Nrl85,poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. !707,Nr 240, poz. 1429

Zala^znik
do Uchwaly Zarz^du
Powiatu Bydgoskiego
Nr.../12
zdnia5.09.2012roku
Wytyczne do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych
do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok oraz wytycznych
do opracowania wieloletniej prognozy finansowej
§1. Dyrektorzy wydzialow Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych opracowujq plany rzeczowo - fmansowe
zadan gospodarczych oraz projekty planow fmansowych w szczegolowosci
okreslonej niniejsza^ uchwala^
§2. Opracowanie planow, o ktorych mowa w §1 nastepuje na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2012 uwzgle/dniaj^c zasady dyscypliny reguly
wydatkowej wynikaj^cej z art. 242 ustawy o fmansach publicznych
§3. Planowane kwoty dochodow z poszczegolnych zrodel: powinny
uwzgledniac realne mozliwosci powiatu, oparte na uzasadnionych przestankach
i dokladnych obliczeniach z uwzglednieniem zasad ostroznosciowych.
§4. Kalkulacj^ wydatkow nalezy sporz^dzic w sposob racjonalny i celowy
z uwzgl^dnieniem w pierwszej kolejnosci zadan obligatoryjnych, zleconych,
kontynuowanych wynikaj^cych z przedsi^wziec uj^tych w wieloletniej
prognozie finansowej oraz zawartych umow, porozumien.
§5. Przy planowaniu budzetu nalezy uwzglednic zmiany kompetencyjne
wchodz^ce w zycie z dniem 01.01.2013 roku.
§6. Z uwagi na koniecznosc odpowiedniego zbilansowania dochodow
i
wydatkow
zaklada
si$
mozliwosc
wprowadzenia
zmian
w przedlozony ch propozycj ach z j ednostek organizacyj nych powiatu
i WydziaJow Starostwa Powiatowego.
§7. Planowane dochody i wydatki (w zaokr^gleniu do 100 zl.) ujmuje sie
we wtasciwych dzialach, rozdziatach, paragrafach wg zadan na rok 2013.
Plany nalezy przygotowac w formie tabelarycznej wraz
z uzasadnieniem przyjetych wartosci, podstawy prawnej ich przyjecia oraz
wskazaniem szczegolowej kalkulacji.

§8. Jednostki budzetowe prowadz^ce dziatalnosc w zakresie okreslonym
w ustawie o systemie oswiaty do projektu budzetu przedstawiaj^ propozycje
przychodow i wydatkow rachunku dochodow wraz z ich szczegolow^ kalkulacj^
oraz obowi^zuj^c^ klasyfikacj^ budzetow^
Zaiozenia w zakresie planowanych dochodow
§9. Przyjmuje si$ nast^puj^ce wytyczne do okreslenia dochodow z tytulu:
1.

udziahi w podatku dochodowym od osob prawnych CIT przewidywane wykonanie za rok 2012,

2.

udziaiu w podatku dochodowym od osob fizycznych PIT
i subwencji - w oparciu o informacje Ministra Finansow,

3.

oplat komunikacyjnych i za usuwanie pojazdow z drogi informacj e przedlozone przez Wydzial Komunikacj i wraz
ze szczegolowym uzasadnieniem przyj^tych kwot,

4.

oplat, roznych dochodow - informacje jednostek organizacyjnych
i wydzialow Starostwa wraz ze szczegolowym uzasadnieniem
przyj^tych kwot, w tym:
a)

oplat z tytulu gromadzonych zasobow geodezyjnych
i kartograficznych - informacja Wydzialu Geodezji
i Kartografii,

b)

oplaty z tytutu kar za korzystanie ze srodowiska - Wydzial
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa,

5.

srodkow na realizacj^ programow i projektow fmansowych
z udzialem srodkow europejskich w oparciu o zawarte umowy
i przewidziane do podpisania w roku 2013,

6.

dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji
rz^dowej w oparciu o stosowne zawiadomienie Wojewody,

7.

dotacji celowych na zdania wlasne w oparciu o zawiadomienie
Wojewody,

8.

dochodow wynikaj^cych z obowi^zuj^cych porozumien z innymi
jednostkami samorz^du terytorialnego,

9.

dochodow z majatku - planowane kwoty dochodow
z wymienionego zrodla winny bye ustalone w wysokosci
wynikaj^cej w zawartych umow lub przewidywanych umow
dzierzawy naj mu oraz decyzj i doty cz^cy ch oplat z tytulu
trwalego zarz^du wieczystego uzytkowania nieruchomosci.

Dochody ze sprzedazy skladnikow majajJtowych winny bye ustalone
w oparciu o posiadan^ wycen$ nieruchomosci oraz zb^dnego majatku
ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku wlasnego.
§10. Dochody Skarbu Panstwa - planowane kwoty winny bye przyjete
w wysokosciach wynikaj^cych z zawiadomienia Wojewody Kujawsko Pomorskiego o przyznanych dochodach z budzetu panstwa.
Zatozenia w zakresie planowanych wydatkow
§11. Podstaw^ do planowania wynagrodzen osobowych na 2013 rok jest:
a)

zatrudnienie wedlug przewidywanego stanu na dzien 31.12.2012
roku, z uwzglednieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach
organizacyjnych jednostek,

b)

planowane kwoty jednorazowe przewidziane na nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.

c)

fundusz nagrod wynikaj^cy z obowi^zuj^cych regulaminow
wynagradzania,

d)

wzrost wynagrodzen dla pracownikow administracji i obshigi
o 3% - jezeli prognozowane dochody biez^ce powiatu b^d^
bilansowaly wydatki biez^ce,

e)

planowane na rok 2013 wydatki na wynagrodzenia nalezy
przedstawic, zgodnie z Tabel^ Nr 1 dla nauczycieli i Tabela^ Nr 2
dla administracji i obshigi

§12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje si$ w wysokosci 8,5%
sumy wyplaconych wynagrodzen w 2012 roku, o ktorych mowa w art. 4 ustawy
z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracownikow jednostek sfery budzetowej.
§13. Przy kalkulacji wydatkow z tytulu skladek na ubezpieczenie
spoleczne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomocowych przyjmuje si^
wielkosc zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami oraz wediug wskaznikow
wynikaj^cych z ustaw.

§ 14. Wydatki na ZFSS na jednego pracownika nalezy pianowac
w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmuj^c stawk? bazowa^ roku 2012.
W odniesieniu do nauczycieli ZFSS planuje si? zgodnie z art. 53 ustawy z dnia
26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.
§15. Zaklada si? odpis na dofmansowanie doksztakenia zawodowego
nauczycieli w wysokosci 1% rocznych srodkow na wynagrodzenia osobowe,
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisaml.
§16. Poziom wydatkow biez^cych - rzeczowych i uslug zwi^zanych
z utrzymaniem jednostek organizacyjnych ustala si? w oparciu przewidywane
wykonanie wydatkow roku 2012, pomniejszone o wydatki jednorazowe (np.
zakup sprzetu komputerowego, wyposazenie itp.).
§17. W ramach remontow biez^cych nalezy wskazac wy^cznie remonty
konieczne wynikaj^ce z decyzji i nakazow organow nadzoru.
§18. W ramach zadari inwestycyjnych nalezy wskazac zadania inwestycje
niezakonczone - rozpoczete w roku 2012 i latach wczesniejszych i uj^c zadania
niezbedne do realizacji.
§19. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne w czesci opisowej
uzasadnic koniecznosc dokonania powyzszego wydatku inwestycyjnego.

§22. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych nalezy
planowac do wysokosci planowanej w 2012 roku z uwzgl?dnieniem
przewidywanych zmian.
§20. W projekcie budzetu uj^c wydatki zwi^zane z realizacj^ zadari z
zakresu administracji rz^dowej, w kwocie nie wyzszej niz otrzymane dotacje na
realizacj? powyzszych zadan.
§21. Skarbnik Powiatu planuje wydatki na obshig? dlugu w zwi^zku
z zaci^gnietymi zobowi^zaniami z tytulu kredytow, pozyczek, udzielonych
gwarancji i por^czen.
Zalo/enia w zakresie wartosci do uj^cia w WPF
§22. Materialy planistyczne nalezy opracowac z wyodrebnieniem
wydatkow na przedsiewziecia wieloletnie na realizacje okreslonych zadan
Powiatu, z wyodrebnieniem:

1.

programow, projektow lub zadan, w tym zwi^zanych
z programami fmansowanymi z udzialem srodkow unijnych,

2.

programow zwi^zanych z partnerstwem publiczno - prawnym

3.

umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach
nastepnych jest niezb^dna do zapewnienia ci^gtosci dziatania
jednostki i z ktorych wynikaj^ce platnosci wykraczaja^ poza rok
budzetowy. Nalezy brae pod uwage wyl^cznie umowy z ktorych
wynikaj^ okreslone wartosci na poszczegolne lata.

4.

przyjetych zadan inwestycyjnych kontynuowanych z lat
poprzednich i rozpoczynaj^cych si^ w roku 2013 na kolejne lata.

§23. Do kazdego przedsiewzi^cia winna bye dol^czona informacja
zawieraj^ca:
a) nazw$ i eel,
b)

okres realizacji i t^czne naklady finansowe,

c)

limity wydatkow w roku budzetowym oraz latach nast^pnych,

d)

w przypadku wydatkow majatkowych - kwoty wydatkow
poniesionych w latach poprzednich, a takze zakres rzeczowy
zrealizowanych oraz planowanych do wykonania w kolejnych
latach.

§24. Projekty planow nalezy skladac Skarbnikowi Powiatu w terminie do
30 wrzesnia 2012 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z trybem prac nad projektem budzetu przyj^tym w uchwale
Nr 277/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. okresla
si$ wytyczne do projektu budzetu powiatu na rok 2012 w oparciu o przyj^te
w czerwcu 2012 roku zatozenia do projektu budzetu pahstwa na rok 2013.
W zalozeniach do budzetu panstwa mozna zauwazyc duz^ dyscyplin^ fmansow^
w celu zredukowania nadmiernego deficytu. Powyzszy eel jest wpisany
w szereg dzialan naprawczych i stabilizacyjnych zwi^zanych z prowadzon^
wPolsce konsolidacj^ fmansow publicznych. Obowi^zuj^ca sektor rz^dowy
i samorz^dowy ustawa o fmansach publicznych zawiera mechanizmy, ktore
ograniczaj^ wzrost wydatkow obydwu sektorow. Budzet panstwa bazuje na
nastejmj^cych wskaznikach:
- srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,7%,
- realny wzrost przeci^tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,8%,
- wzrost PKB o uj^ciu realnym o 2,9%.
Celem strategicznym w roku 2013 jest dokonczenie rozpocz^tych zadan
inwestycyjnych oraz wykorzystanie mozliwosci pozyskania srodkow
zewn^trznych na ich realizacj?.

