
Zarzqdzenie Nr 396/18
Burmistrza Gminy i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 4 wrze6nia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzor6w material6w do projektu uchwaly bud2etowej na rok 2019 oraz
do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) otaz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. po2.2077 z p62n. zm.)

zazqdzam, co nastgpuje:

sl
1 . Ustala siQ nastQpujqce wzory material6w do projektu budzetu na rok 201 9:

. Prognozowane dochody bud2etu Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny na rok
2019 - Zalqcznik Nr 1 ;. Planowane wydatki bud2etu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny na rok 2019
- Zalqcznik Nr 2;

. Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia i skladek od nich naliczanych
w 20'19 r. - Zalqcznik Nr 2A;

. Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia i skladek od nich
w 2019 r. - jednostki oSwiatowe - Zalqcznik Nr 28;

. Zestawienie zadai remontowych proponowanych do wykonania w
-ZalqcznikNt2C;. Zestawienie zadaf inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwaly
budzetowej na rok 2019 - Zalqcznik Nr 2D;

. Projekty dofinansowane ze 5rodk6w unfnych - Zalqcznik Nr 2E;

. Propozycje w zakresie pzychod6w i koszt6w zakladu bud2etowego na rok 2019
- Zalqcznik Nr 3;

. Propozycje do planu finansowego jednostki kultury na rok 2019 - Zalqcznik Nr 4.
2. Okre5la sig wz6r wykazu wieloletniej prognozy finansowej stanowiqcy zalqcznik Nr 5.

s2

Wykonanie zazqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy iMiasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszka6c6w w spos6b zwyczajowo pzyjgty.
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roku 2019
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Zalqcznik Nr 1

':ifrrjxff:ilxi3?fl
Prognozowane dochody

bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
na rok 2019

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

s
Nazwa paragrafu /

2r6dlo dochodu
Wykonanie

w 2017 r.

Przewidyrane
wykonanie
w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

Dochody bie2qce:

s..

s ...

s..

Dochody majqtkowe

s..

s..

s

Og6lem dochody

Data:

podpist,I
I

nistz
iMiasta
-Leszczyny



ZalqcznikNr 2
do Zazqdzenia Nr 396/'18
z dnia 4 wze5nia 2018 r.

Planowane wydatki
bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

na rok 2019

Jednostka realizujqca:

Dzial'.

Rozdzial:

s Nazwa paragrafu Wykonanie
w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do proiektu
na rok 2019

Wydatki bie2qce:

. Wydatki jednostek bud2etowych

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

s.. x x

s ... x x

b) wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadai jednostek bud2etowych

s.. x x

s ... x x

L Dotacje na zadania bie2qce

s..
s ...

ll. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych

s ... x x

s... X x

lV. Wydatki na programy finansowane
z udzialem Srodk6w o kt6rych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy
o finansach publicznych

s.. x x

s.. x x

Wydatki majqtkowe

l. lnwestycje i zakupy inwestycyjne

s.. x x

s.. x x

la. Wydatki na programy finansowane
z udzialem Srodk6w o kt6rych mowa
wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych

s.. x x

s.. x x

Ogolem wydatki

Data:

gIiz
iMiasta
-[-eszczyny

\rF
riszewski
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Zalqcznik Nr 2A
do Zazqdzenia Nr 396/18
zdnia4 wzeSnia 2018r.

Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia
iskladek od nich naliczanych w 2019 r.

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

Blrrirstrz
Gmfly iMiasta

;zewufffa-Leszczyny

urr(hJhaniszewski

\

s Spos6b wyliczenia Wykonanie
w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

s 4010
- Wynagrodzenia

osobowe

Cgolem:
z tego:
wvnaorodzenia osobowe
nagrody jubileuszowe

odprawy
inne*

s 4040
- Dodatkowe

wynagrodzenie
roczne

Og6lem:

s4110
- Skladki

na ubezpieczenia
spoleczne

Og6lem:
z tego:

od wvnaqrodzef osobowvch
- od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
od innvch*

s 4120
- Skladki

na Fundusz
Pracy

Ogolem:
z teqo:

od wynagrodzefl osobowych
od dodatkowego
wvnagrodzenia rocznego

- od innvch"

s 4100
- Wynagrodzenia

agencyjno-
prowizyjne

Ogolem:
z teqo:

s 4170
- Wynagrodzenia

bezosobowe

Og6lem:
z teqo:

s 4780
- Sktadki

na Fundusz
Emerytur

Pomostowych

Ogolem:

Razem: 0,00 0,0( 0,00

Ilo56 etat6w kalkulracyjnych

llo56 os6b zatrudnionych na koniec roku

Data:

* - wymienii pozostale skladniki

\,\F
podpis



Zalqcznik Nr 28
do Zazqdzenia Nr 396/18
zdnia4 wzeSnia 2018r.

Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia
i skladek od nich naliczanych w 2019 r.

- jednostki o6wiatowe

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

s Spos6b wyliczenia Wykonanie
w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie

w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

s 4010
- Wynagrodzenia

osobowe

Ogolem:
z teqo:
- wynagrodzenia osobowe
nauczycieli

- wynagrodzenia osobowe
obstugi

- naqrodv iubileuszowe
- odprawv
- jednorazowy dodatek
uzupetniajqcy wynikajqcy
z art. 30a Karty Nauczyciela

- nagrody dyrektor6w szk6l
zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela

- inne

s 4040
- Dodatkowe

wynagrodzenie
roczne

Ogolem:

s4110
- Skladki

na ubezpieczenia
spoleczne

Og6lem:
z tego:
od wynagrodzeh osobowych
nauczycieli

od wynagrodzeh osobowych
obsluqi

od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego

- od jednorazowego dodatku
uzupelniajqcego
wynikajqcego z art. 30a
Karty Nauczyciela

od nagr6d dyrektor6w szk6l
zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela

- od innvch

tt\F



s Spos6b wyliczenia Wykonanie
w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie

w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

s 4120
- Skladki

na Fundusz
Pracy

Cg6lem:
z tego:
od wynagrodzef osobowych
nauczvcieli

od wynagrodzefi osobowych
obstuqi

od dodatkowego
wvnagrodzenia rocznego

- od jednorazowego dodatku
uzupelniajqcego
wynikajqcego z art. 30a
Karty Nauczyciela

- od nagr6d dyrektor6w szk6l
zgodnie zart. 49 Karty
Nauczyciela

od innych

s 4100
- Wynagrodzenia

agencyjno-
prowizyjne

Ogolem:
z tego:

s 4170
- Wynagrodzenia

bezosobowe

Ogolem:
z tego:

s 4780
- Skladki

na Fundusz
Emerytur

Pomostowych

Ogolem:

Razem: 0,00 0,00 0,00

I lo56 etat6w kalkulacyjnych

llo56 os6b zatrudnionych na koniec roku

Data:

podpis

\.\f
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('zeru,ronkzr - i .eszczyny Zalqcznik Nr 2C
do Zazqdzenia Nr 396/18
zdnia 4 wze5nia 2018 r.

Zestawienie zadari remontowych proponowanych do wykonania
w roku 2019

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

Data:

podpis

T
Sini4 !li4iasia/t

-

Nazwa zadania

Zalecenie lub
decyzja sluib
kontrolnych

(Nazwa organu
i Nr decyzji)

Termin
rozpoczgcia /
zakofczenia
(miesiqc, rok)

Koszt remontu

Wedlug
kosztorysu

ogolem

Proponowany
na rok 2019

Razem:

r,F
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Zalqcznik Nr2 D

':ifr:x'H:3,i[i3?f:
Zestawienie zadaf inwestycyjnych

wnioskowanych do projektu uchwaly bud2etowej
na rok 2019

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

Nazwa zadania Okres
realizacji

Lqczne
naklady

finansowe

Planowana wysoko66 wydatk6w w latach

2019 r. 2020 r. 2021 r.
Lata

nastepne*

2r6dla finansowania: w tym: w tym: n tym: w tym: w tym:

bud2et

kredyt

poZyczka

dotacja

Srodki z funduszy unijnych

inne

2....

2r6dla finansowania: w tym: w tym: ru tym: ru tym: rv tym:
- bud2et

- kredyt

- po?yczka

- dotacja

Srodki z funduszy unijnych

rnne

Data:

podpis

'\[

Bunnisiz
GminfliMiasta

;zerwifff-Leszczyny

wie#w lhiszewski

* - lata wzaleznosci od czasu realizacii inwesrycii
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ZalEcznik2E
doZazqdzenia Nr 396/18
z dnia 4 wze5nia 2018 r.

Projekty dofinansowane ze Srodk6w uniinych

Naarva projektu:

Fundusz:

J ed nostka r ealizujqca:

Dalazawarcia umowy

Aneksy do umowy (daty)

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie Przed
2019 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Nastgpne
lata

Razem

- Srodki unijne

- Srodkiz budzetu pafistwa

- tnne

Og6lem

a
gunriluz

Gminv iitfilasta
Czerwionk/-[[szczYnY

wi"st"',6lthewski
\



Wydatki Przed
2019 r.

2019 r. 2020 r. 2021 r.
Nastqpne

lata Razem

Wydatki bie2qce
,ru tym:

- wydatki finansowanie Srodkami unijnymi

-wydatki finansowanie Srodkami z budzetu pafistwa

- wydatki finansowanie Srodkami wlasnymi
wynikajqcymi z umowy na dofinansowanie

- pozostale wydatki ze Srodkow wlasnych

- inne (np. wartoSc wkladu niefinansowego)

UVydatki majqtkowe
tvffi:
- wydatki finansowanie Srodkami unijnymi

- wydatki finansowanie Srodkami z budzetu pahstwa

- wydatki finansowanie Srodkami wlasnymi
wynikajqcymi z umowy na dofinansowanie

- pozostale wydatki ze Srodk6w wlasnych

- inne (np. warto6c wkladu niefinansowego)

Og6lem

Data:

-/2F podpis

Aar



Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenia Nr 396/18
z dnia 4 wzeSnia 2018 r.

Propozycje w zakresie przychod6w i koszt6w zakladu bud2etowego
na rok 2019

Nazwa:

Dzial:

Rozdzial:

Nazwa
Wykonanie

w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie

w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

Stan funduszu obrotowego na poczqtek roku

Przychody og6lem:
ru tym:

1. Pzychody z prowadzonej dzialalnoSci

s..
2. Dotacje z bud2etu jednostki samorzqdu

teMorialneqo

s..

s..
3. Pozostale pzychody

s..
s..
Koszty ogolem:

Bieiqce ogolem:

. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

s..
l. Zwiqzane z r ealizailq statutowych zadafi

s..

ll. Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

s..

s..
Majqtkowe ogolem:

lV. lnwestycje i zakupy inwestycyjne

s..

s..
lva. Wydatki na programy finansowane z udzialem

Srodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych

s.
s.
Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Data:

Eunnistrz

"."#ffi-H?:'8or.,
w,esl*iq,.'tsz.ewski

I'Y
podpis
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Zalqcznik Nr 4

':fr:xi:#J3,lxi3?f:

Propozycie do planu finansowego jednostki kultury
na rok 2019

Jednostka:

Nazwa
Wykonanie

w 2017 r.

Przewidywane
wykonanie

w 2018 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2019

Stan nale2no5ci na poczqtek roku

Stan zobowiqzafi na poczqtek roku

Stan Srodk6w pieniq2nych na poczqtek roku

Przychody ogolem:
ru tym:

1. Pzychody z prowadzonej dzialalno6ci
w tym:

2. Dotacje z bud2etu jednostki samozqdu
terytorialnego

- dotacja podmiotowa

- dotacja celowa

Koszty ogolem:

3. Wynagrodzenia i skladkiod nich naliczane

{. PlatnoSci odsetkowe wynikajqce z zaciqgniqtych
zobowiqzai

5. Zakup towar6w i uslug

Srodki na wydatki majqtkowe

Srodki przyznane innym podmiotom

Stan nale2no6ci na koniec roku

Stan zobowiqzaf na koniec roku

Stan Srodk6w pienig2nych na koniec roku

Data:

\-F podpis

;#*1*'
I
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Zalqcznik Nr 5
doZarz$zenia Nr 396/18
zdnia 4 wzeSnia 2018 r.

Wykaz przedsigwzlq6 do Wieloletniej Prognozy Finansowel

Lp. Przedsiqwzigcie Cel przedsigwziqcia

Jednostka
organizacyjna

odpowiedzialna
za realizacjq

lub koordynujqca
wykonywanie

Okres
realizacji

Lqczne
naklady

finansowe

Limit wydatk6w

Limit
zobowiqzah

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2O22 r.
Lata

nastqpne*

ZADAN]A BIEZACE

I Programy, projekty i zadania

1.

Programy, projekty izadania zniqzane z programami finansowanymi z udzialem
Srodkdr, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkl2i 3 ustawy o finansach
publicznych og6lem
n/tym:

1.1

- Srodki unijne

- Srodki Masne l<walilikowane

- Srodki wlasne niekwalilikowane

- inne Srodki (podac jakie)

- Srodki unijne

- Srcdki whsne lwalifikowane

- Srodki wla sne nie kw a I if,kow ane

- inne Srodki (poda, jakie)

2.
Programy, projekty izadania zt'riqzane z umowami o partnerstwie
publiczno-prywatnym og6lem
w tyrn:

2.1

3.
rrogramy, projekty i zadania pozostale og6lem
r tym:

3.1.

nistz
iMiasta
r-Leszcryny



Lp. Przedsiqwziqcie Cel pzedsigwzigcia

Jednostka
organizacyjna

odpowiedzialna
za realizacjg

lub koordynujqca
wykonyrvanie

Okres
realizacji

Lqczne
naklady

finansowe

Limit wydatk6w

Limit
zobowigafi

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Lata

nastqpne*

ZADAN]A INWESWCYJNE

il. Programy, projekty i zar anta

1.
Programy, projekty izadania z'uiqzane z programami finansowanymiz udzialem
Srodk6rl, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawyo finansach
publicznych

1.1

- Srodki unijne

- S rod ki wla sne l<walitikowa ne

- Srodki wlasne niekwalilikowane

- inne Srodki (poda' jakie)

- Srodki unijne

- Srod ki wla sne kwa lilikow a ne

- Srod ki wla sne niekw a lilikow a ne

- inne Srodki (podac jakie)

2.
)rogramy, projekty izadania ztiqzane z umowami o partnerstwie
lubliczno-prywatnym

2.1.

3. )rogramy, projekty i zadania pozostale

3.1.

Data:

'11'

podpis

Bunnistfu
Gminvl Miasta

Czerwio/fl-Leszczyny

wie*(ur-foiszewski


