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Burmistrza Malomic
z dnia 27 si€ r pnia 2007roku

planistycznychdo BudżetuGminy Małomicena 20o8rok.
w sprawie'opracowaniamateriałów
Na podstawieUchwaty Nr xvv95/2004 Rady Miejskiej w Małomicachz dr:.a22 rnarca2004
roku w sprawie procedury uchwalaniabudżetugminy oraz rodzaju i szczegółowości
projektowibudżetu
materiałówinformacyjnych
towarzyszących
zarfądzam
co następuje:
!l
Zobowiązuję Kierowników Referatów oraz pracowników ptowadzących samodzielne
stanowiskaw UrzędzieMiejskim w Małomicachdo opracowaniamateriałówplanistycznych
do ich kompetencji'Należy uwzględnić
do pĄektu budżetuw zakresiezadań należących
między innymi zadania ujęte w wieloletnimprogramieinwestycyjnym.Do opracowania
pisemneopinieiwnioski'
wycinkowychplanów należydołączyć
62
projeltów p|anówjednostek
ZobowiązujęDyrektorówjednostekbudzetowych
do opracowania
irachuŃów dochodówwłasnvch'
s3
projektówplanów
ZobowiązujęKieromików zakładówbudżętowych
do opracowania
jednostek
$4
instytucjikulturydo opracowania
projektów
ZobowiąąujęKierownikasamorządowej
iednosrek
\5
l.
zakres mateńałówplanistycznychokreśla
na wstępieUchwałyRady'
$ l powołanej
2.
Informacjao stanięmienia gminypowinnazawieraćdaneokeślonaw ań' 180uśawy
z dnia30 częIwca2005 roku o finansachpublicznych(Dz' U' Nr 249 poz' 2104 z p6źn'zm)'
zakładówi jednostekbudżetowych
DyrektorzyĄ(ierownicy
opracowująinformacjęo stanie
v/ Zarząd'
mieniakomunalnegopowierzonego
66
opracowane mateliały planistyczne wraz z opiniami i wnioskami raleily przekuać
SkarbnikowiGminy w nieprzekracza|nymtermini€ do dnia l0 pazdziernika2007roku.

s7
Planując dochody należy ująć wszystkie możliwe zródła ich uzyskania w maksymalnej
wysokości'
Prognozowanywzrost stawekpodatkówzakladasię na poziomie 3 % w stosunkudo roku
2007.
PrognozowanywzroststawekopłatzaHadasięna poziomie3 7ow stosunkudo roku 2007.

s8
klasyfikacji
Wydatki i dochodybudzetowenależyzestawićw układzieobowiązującej
pozycję'
i szczegołowo
uzasadnićkażdąka]kuJowana
budżetowej
Ą9
l'
opracowując mateńałykall.-ulacyjnenależy uwzględnićprognozowanewskaźniki
przyjętejako założenia
Ministra Finansów do budżetupaństwana 2008
makroekonomiczne
.ok (publikacjeintemetowe).
2'
Wydatki na wynagrodzeniai pochodnewynagrodzeńskalkulowanęze wskaźnikięm
wzrosfu6 o/ow porównaniudo roku przedplanowego'
3.
Wydatki tz\,'/ rzęczowe na poziomie wyższym o 2,3 yo w pońwnaniu do roku
przedplanowego.
4'
wydatki na inwestycjei remontyuzasadnićwielkościami
wynikającymi
inwestycjibądźinnejdokumentacji'
z harmonogramów
Należypamiętaćo zobowiązaniach
z t}tufu;
5'
- zaciągniętych
pożyczek,
ked}'tów i
- wynegocjowania
teminów płatności
na 2008rok (minimum30 dniowych).
przepisów
prawanp' ubezpieczenia
wynikające
z
6
Innewydatki
należyplanowac
przepisach'
przewidzianejw obowiązujących
w wysokości
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należywziąćpod uwagępowyźsze
Przygotowując
uchwałyokołobudżetowe
u7skaźniki'
Radzie z takim wyprzedzeniem,
a projektyuchwałprzedłoilyć
aby mogływe,jść
w życjeod
01'01'2008 roku. Należy mieć na uwadze obowiązek ogłaszaniaaków nomat}Tr'nych
zawierającychplzepisy powszechnieobowiązującew dziennikachużędowych i to, że
wchodząone w życiepo upływie14 dni od dnia ogłoszenia'
chybażedany ak normat}avny
okeślatemin dfuźszy.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy' Kierownikom Wydziałów
i Kierownikomjednostek,zakładówbudzetowych'inst}tucjikultury.
D1'rektorom
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Zarządzenlewchodztw Źyciez dniempodjęciai podanezostajedo publicznejwiadomości
na
tablicyogłoszeńw UrzędzieMie,jskimw Małomicach'

