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POW. ZdUńskowolstti WOJTA GMINY ZAPOLICE
Woj. łódzkie z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie opracowania rnateriałów planisĘcznych do projektu uchwaĘ budżetowej
Gminy Zapolice na2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

NaPodstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca l990 roku osalnorządzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz. 446) w związku z art. ż33 ustawy z dnia 27 sierpnia ż0O9r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.)oruz UchwaĘ Nr XXXVI Rady Gminy Zapolice z dnia 30
czerwca 2010r.:

Wójt Grniny Zapolice
zarządza co następuje:

§ 1. Zobowiąnąe się dyrektorów i kieror,ł,nikow jednostek organizac,vjnych Gminy. jednostek
sektora finansów publicznych finansowanych zbldżetu Gminy Zapolice,bądźpowiązanychz
budżetem otrzymywaną dotacją, praco\Ą,nikow merytorycznych realizujących zadanta na
samodzielnych stanowiskach pracy wlJtzędzie Gminy Zapolice, do opracowania materiałów
PlanistYcznych do projektu uchwały budzetowej na 201] rok i Wieloletniej Prognozy
Finansowej nalata2017-2028 w terminie do 30 września 2016 roku.

§ 2. Radni, rady sołeckie, organizacje pozaruądowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy
Gminy Zapolice mogą zgłaszac wnioski o ujęcie w budzecie zadańw terminie do 26 września
2016 r.

§ 3. OkreŚlasię zńożenia do projektu budzetu Gminy Zapolice na20l7 rok, w tym:
I.zasady konstrukcjiprojektubudżetuGminy na2017rok-zgodnie zzńączntkiemnr 1,
2.zŃożenta w zakresie prognozowania dochodow budżetowych - zgodnie z załącznikiem

nr 2,
3 .założęnia w zakresie proj ektowania wydatk ow bteżących - zgodn ie z zŃącznikiem nr 3 .

§ 4. OkreŚla się zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu
budzetu Gminy Zapo|ice na ż0I7 rok olaz je,Jnostki oiganizacyjne (prac-ownicy)
odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację - zgodnie z załączntkiem nr 4,

§ 5. OkreŚla się wzory druków do projektu budżetu Gminy Zapoltce naZaI] rok - zgodnie z
załączntkami od nr 5 do i0.

§ 6. Ustalenla zawarte w zalącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do
projektowania planów finansowych jednostek budzetowych.

§ 7.Wzor określony w zŃącznlku Nr 11 do niniejpzego z,arządzenla rna zastosowanie do
proj ektowania planów fi nansowych j ednostek kultury.

§ 8. Założenia określone w niniej szym zatzadzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w
zakresie i formie określonej ptzez Wojta Gminy.

§ 9. Nadzór nad całokształtem prac zu,iązanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy
Zapoltce na rok 2017 sprawuje Skarbnik Gminy.
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§ I0. Zarządzenie wchodzi w życte z dniem podpisania.



-źirffi i:i,,,^::,i!:^:ńZ";1T,ł:,#?l:

Zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Zapolice na 2017 r.

1, Materiały planistyczne do projektu uchwały budzetowej na2017 rcknależy opracować
w oparciu o:

a) Ustar,vę z dnia 27 sierpnia 2009 t. o finansach pubłicznych (Dz.lJ.
885 z poźn. zm");

b) Ustawę z dnia 13 listoPada2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 198);

c) RozPorządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca Zar.. w sprawie szczegółowej
klasYfikac.ji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źrodęł zagranicznych (Dz.U. z 2014r, poz. 1053 z poźn.
zmianami);

d) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Zapolice, zarządzeni,a Wójta
Gminy Zapolice),

e) informację Ministra Finansów o planowanych udziałach budzetu Gminy w
dochodach budzetu państwa oraz ustalonych subwencjach na2076 r.

0 informację urzędu skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i
odprowadzanych do budzetu Gminy,

g) informację WojewodY ŁÓdzkiego o kwotach dotacji celowych na zadaniawłasne i
zlecone z zakresu administracji rządowe.j,

h) zobawiązania z lat ubiegły ch oraz podjęte uchwały Rady Gmi ny o zaciągnięciu
zobowiązań na lata następne,

przewidywane wykonanie doclrodów i wydatków do końca 2015 roku.
inne przepisy i stosow,ane w praktyce formy przekazu, jeżelimają one związek z
proj ektowanymi wielkościanri budZetowymi.

2' Podstawowe wskazniki makroekonomiczne, które nalezy uwzględn ic przyopracowaniu
wielkości budzetowych na Zafi rok:
wzrost PKB o 3,9%o;

1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3oń;
2) nominalnY wzrost Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,4yo;
3) nominalnY wzrost Przeciętnego wynagro dzenia w sektorze przedsiębiorstw o

4,60ń;

4) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7oń;
5) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 8.1oń,,

z 2013 r. poz.

i.1

j)



6) ŚredniorocznY wskaŹnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budzetowej

- 100.0%;

7) minimalne wYnagrodz ęnie zapracę w 2011roku będzie wynosiło 2 000,00 zŁ, co
oznacza wzrost w stosuŃu do minimalnego wynagrodzenia z 2016 roku
(1 850,00zł) o 8,1%o.
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