
BU RM r srRzA ".iifi flliS|f #fl'#31 * *. szczy Ny

z dnia 7 wzeSnia 2022 t .

w sprawie ustalenia wzor6w material6w do projeKu uchwaty budietowej na rok
2023 oraz do wieloletniej prognory finansowej

Na podstawie art.30ust. 1iust.2pkt2 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
2 2022 t. poz.559 z p62n. zm.\ orcz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o tinansach publicznych
(Oz. U. z 2022 t. poz. 1634 z p6zA. zm., zazqdzam, co nastepuje:

s1.
1. Ustala sie nastqpujqce wzory material6w do projektu uchwav budzetowej na rok 2023.

'l) Prognozowane dochody budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny na rck 2023 - Zatqcznik Nr 'l;

2) Planowane wydatki budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023 - Zalqcznik Nr 2;

3) Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia I skladek od nich naliczanych w 2023 roku - Zalqcznik Nr 3;

4) Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia iskladek od nich naliczanych w 2023 roku - jednostki

oswiatowe - Zalqcznik Nr 4;

5) Zestawienie zadai remontowych proponowanych do wykonania w rcku 2023 - Zalqcznik 5:

6) Zestawienie zadah i zakupw,t inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwaly budzetowej na rok

2023- Zalacznik Nr 6;

7) Protekty dofinansowywane ze Srodk6w unijnych - Zalacznik Nr 7;

8) Propozycje w zakresie pzychod6w i koszt6w zakladu budzetowego na rck 2023 - Zalqcznik Nr 8;

9) Propozycje w zakresie planu tinansowego iednostki kultury na rok 2023 - Zalqcznik Nr 9

2. Okresla sie wz6r wykazu pzedsigwzig6 do wieloletniej prognozy finansowej stanowiqcy zalqe.nik
Nr '10.

s2.
Vlrykonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkahc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjQty.

Burmista Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik Nr 1 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT wzeSnia 2022 r.

Prognozowane dochody bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny na rok 2023

podpis

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

s
Nazwa paragrafu/
2r6dlo dochodu

Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2023

Dochody bie2qce:

s

s

s.

Dochody majqtkowe

s

s

s

Og6lem dochody
Data:
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Zalqcznik Nr 2 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdniaT wze6nia 2022 r.

Planowane wydatki bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny na rok 2023

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

s Nazwa paragrafu Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2023

Wydatki bie2qce:

l. \Afidatki jednostek bud2etowych

a)wynagrodzenia i skladkiod nich naliczane

s x x

s x x

b) wydatki nniqzane z realizaciq statutowych
zada(t ied nostek bud2etowych

s x x

s x x

ll. Dotacje na zadania bie2qce

s

s
lll. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych

s. x x

s x x

lV. Vlfidatki na programy finansowane z udzialem
Srodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawv o finansach publicznych

s x x

s x x

Wydatki majqtkowe

l. lnwestycje i zakupy inwestycyjne

s x x

s x x

la. V$datki na programy finansowane z udzialem
Srodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych

s x x

s x x

Og6lem wydatki

Data:

ld: 939861 02-E26A446F -928D-OEF4ED7C50A1. Podpisany

podpis

Strona 1



Zalqcznik Nr 3 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdniaT wze6nia 2022 r.

Karta kalkulacji wydatk6w na wynagrodzenia i skladek od nich naliczanych w 2023 roku

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

s Spos6b wyliczenia Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2023

s 4010

- V$rnagrodzenia
osobowe

Og6lem:
z tego:

- wynagrodzenia osobowe
- nagrody jubileuszowe

- odprawy
- inne*

s 4040
- Dodatkowe

wynagrodzenie
roczne

Og6lem:

s4110
- Skladki

na ubezpieczenia
sooleczne

Og6lem:
z tego:

- od wynagrodzeri osobowych
- od dodatkowego
wynaqrodzenia roczneqo
- od innych*

s 4120

- Skladki na
Fundusz Pracy oraz

Fundusz
SolidarnoSciowv

Ogolem:
z tego:

- od wynagrodzei osobowych
- od dodatkowego
wvnaorodzenia roczneoo
- od innycht

s 4100

- \Afnagrodzenia
agencyjno-
0rowlzvtne

Og6lem:
z tego:

s 4170

- \Afnagrodzenia
bezosobowe

Og6lem:
z tego:

s 4710
- Wplaty na PPK

finansowane pzez
podmiot

zatrudniaiacv

Og6lem:

s 4780 Og6lem:
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- Skladki
na Fundusz

Emerytur
Pomostowvch

Razem: 0,00 0,00 0,00

llo56 etat6w kalkulacyjnych

llo56 os6b zatrudnionych na koniec roku

Data:

podpis
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Zalqcznik Nr 4 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdniaT wzeSnia 2022r.

Karta kalkulacji wydatk6w na urynagrodzenia i skladek od nich naliczanych w 2023 roku - jednostki
oSwiatowe

Jednostka realizuiaca:
Dzial
Rozdzial:

s Spos6b wyliczenia Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2023

s 4790
- \Atlnagrodzenia

osobowe nauczvcieli

Og6lem:
z tego:

- wynagrodzenia osobowe
nauczvcieli
- naqrodv iubileuszowe
- odorawv
- jednorazowy dodatek
uzupelniajqcy wynikajqcy
z art. 30a Karty Nauczvciela
- nagrody dyrektor6w szk6l
zgodnie z xl. 49 Kaiy
Nauczvciela
- tnne

s 4010

- \Arlnagrodzenia
osobowe

Og6lem:
z tego:

- wynagrodzenia osobowe
obsluqi
- nagrody iubileuszowe
- odorawv
- tnne

s 4800
- Dodatkowe

wynagrodzenie
roczne nauczycieli

Og6lem:

s 4040
- Dodatkowe

wynagrodzenie
roczne

Og6lem:

s4110
- Skladki

na ubezpieczenia
sooleczne

Og6lem:
z tego:

- od wynagrodzei osobowych
nauczvcieli
- od wynagrodzei osobowych
obsluoi
- od dodatkowego
wvnaorodzenia roczneoo
- od jednorazowego dodatku
uzupelniajqcego
wynikajqcego z art. 30a
Kartv Nauczvciela
- od nagr6d dyrektor6w szkol
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zgodnie z aft. 49 Kaiy
Nauczvciela
- od innvch

s 4120
- Skladki na

Fundusz Pracy oraz
Fundusz

Solidarno5ciowv

Og6lem:
z tego:

- od wynagrodzei osobowych
nauczvcieli
- od wynagrodzei osobowych
obsluoi
- od dodatkowego
wvnaorodzenia roczneoo
- od jednorazowego dodatku
uzupelniajqcego
wynikajqcego z art. 30a
Kartv Nauczvciela
- od nagr6d dyrektor6w szk6l
zgodnie z arl. 49 Karly
Nauczvciela
- od innvch

s 4100

- V[rnagrodzenia
agencyjno-
prowizvine

Og6lem:
z tego:

s 4170

- Vltlnagrodzenia
bezosobowe

Og6lem:
z tego:

s 4710

- Wplaty na PPK
finansowane pzez

podmiot
zatrudniaiacv

Og6lem:

s 4780
- Skladki

na Fundusz
Emerytur

Pomostowvch

Og6lem:

Razem: 0,00 0,00 0,00

Liczba etat6w kalkulacyjnych nauczycieli/ liczba os6b
zatrudnionvch na koniec roku
Liczba etat6w kalkulacyjnych obslugi / liczba os6b
zatrudnionvch na koniec roku

Data:

podpis
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Data:

Zalqcznik Nr 5 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia7 wze6nia 2022 r.

Zestawienie zadah remontowych proponowanych do wykonania w 2023 roku

podpis

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

Nazwa zadania

Zalecenie lub
decyzia slu2b
kontrolnych

(Nazwa organu
i Nr decyzii)

Termin
tozpoczqcla I
zakofczenia
(miesiqc, rok)

Koszt remontu

Wedlug
kosztorysu

og6lem

Proponowany
na rok 2023

1

2

Razem:
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Zalqcznik Nr 6 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT wze5nia 2022 r.

Zestawienie zadafi izakup6w inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwaly bud2etowej na
2023 rok

podpis

Jednostka realizujqca:

Dzial:

Rozdzial:

Nazwa zadania
Okres

realizacji

Lqczne
naklady

finansowe

Planowana wysoko56 wydatk6w w latach

2023 r. 2024 r. 2025 r.
Lata

nasteDne*
,|

2r6dla finansowania: wtym: w tym: w tvm: w tym: w tym:

- bud2et

- kredyt

- po2yczka

- dotacia

- Srodki z funduszy unijnych

- tnne

2.

2r6dla finansowania: w tym: w tvm: w tym: w tym: w tym:

- bud2et

- kredyt

- po2yczka

- dotacja

- Srodki z funduszy unijnych

- rnne

Data:
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Zalqcznik Nr 7 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT wze6nia 2022 r.

Projekty dofinansowywane ze Srodk6w unijnych

Nazwa projektu:

Fundusz:

Jednostka realizujaca:

Dalazawarcia umowy

Aneksy do umowy (daty)

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie Przed
2023 r.

2023 r. 2024 r. 2025 r.
Nastgpne

!ata
Razem

- Srodki uniine
- Srodkiz bud2etu pa6stwa
- tnne
Og6lem

Wydatki Przed
2023 r.

2023 r. 2024 r. 2025 r.
Nastqpne

lata Razem

Wydatkibie2qce
w tvm:
- wydatki finansowanie Srodkami
uniinvmi
- wydatki fi nansowanie Srodkami
z bud2etu panstwa
- wydatki finansowanie Srodkami
wlasnymi wynikajqcymi z umowy
na dofinansowanie
- pozostale wydatki ze Srodk6w
wlasnych
- inne (np. warto56 wkladu
niefinansoweoo)
Wydatki majqtkowe
wtvm:
- wydatki finansowanie Srodkami
uniinymi
- wydatki finansowanie Srodkami
z bud2etu Dahstwa
- wydatki finansowanie Srodkami
wlasnymi wynikajqcymi z umowy
na dofinansowanie
- pozostale wydatki ze Srodk6w
wlasnych
- inne (np. warto66 wkladu
niefinansoweoo)

Og6lem
Data:
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Zalqcznik Nr 8 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT wze6nia 2022 r.

Propozycje w zakresie przychod6w i koszt6w zakladu bud2etowego na 2023 rok

Nazwa:

Dzial:

Rozdzial:

Nazwa
Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
narck2023

Stan funduszu obrotowego na poczatek roku
Przychody ogolem:
wtym:
1. Pzvchodv z prowadzonei dzialalno5ci
a

s
2. Dotacje z bud2etu jednostki samozqdu
teMorialneoo
s
s
3. Pozostale pzychody
s.
s
Koszty oq6lem:
Bie2ace oq6lem:
l. Vlfunaorodzenia i skladkiod nich naliczane

s
s.
ll. Zwiazane z realizacia statutowych zadafi
s
$
lll. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych
s
s.
Maiatkowe oqolem:
lV. lnwestycie i zakupy inwestycyine
s
s
lva. Vlfudatki na programy finansowane zudzialem
Srodk6w okt6rych mowa wart.5ust. 1pkt2i3
ustawv o finansach publicznvch

s
s
Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Data:
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Zalqcznik Nr 9 do zazqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia7 wze6nia 2022 r.

Propozycje w zakresie planu finansowego jednostki kultury na 2023 rok

Nazwa iednostki:

Dzial

Rozdzial:

Nazwa Wykonanie
w 2021 r.

Przewidywane
wykonanie
w 2022 r.

Kwota
wnioskowana
do projektu
na rok 2023

Stan nale2noSci na pocz4tek roku
Stan zobowiqzaf na poczqtek roku
Stan Srodk6w pienig2nych na poczqtek roku
Prrychody ogolem:
wtym:
1. Pzychody z prowadzonej dzialalno6ci
w tvm:

2. Dotacje z bud2etu jednostki samozqdu
teMorialneqo

- dotacja podmiotowa

- dotacja celowa

Koszty og6lem:
3. \Afinagrodzenia i skladkiod nich naliczane
4. Platno6ci odsetkowe wynikajqce z zaciqgnigtych
zobowiazah
5. Zakup towar6w i uslug

Srodki na wydatki majqtkowe
Srodki przyznane innym podmiotom

Stan nale2no5ci na koniec roku
Stan zobowiqzaf na koniec roku
Stan Srodk6w pienig2nych na koniec roku
Data:

podpis
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Zalqcznik Nr 10 do zarzqdzeniaNr 494122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 7 wze6nia 2022 r.

Wykaz przedsiqwzig6 do wieloletniej prognozy finansowej

L
p.

Przedsiqvtziqcie
Cel

pzedsiqwzigcia

Jednostka
organizacyjna

odpowiedzialna
zarealizadp

lub koordynujqca
wvkonvwanie

Okres
realizacji

Lqczne
naklady

finansowe

Limit wydatk6w

Limit
zobowiqzari2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.

Lata
nastgpne

ZADANIA BTEzACE

I Programy, projekty i zadania

1.

Programy, projekty izadania zwiqzane z programami
finansowanymiz udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogolem
w tym:

1.

1.

2.
Programy, projekty izadania zwiqzane z umowamio partnerstwie
publiczno-prywatnym og6lem
w tym:

2.
1.

3.
Programy, projekty izadania pozostale ogolem
w tym:

3.
1.

ZADANIA INWESTYCYJNE

il. Programy,
oroiektv izadania

1
P rog ra my, projekty i zadania zwiqzane z p rog ram am I

finansowanymi z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1
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pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.
1.

2
Prog ramy, prolekty i zadania zwiqzane z u mowam i o partnerstwie
publiczno-prywatnvm

2.
1.

3. Programy, projekty i zadania pozostale
3.
1.

Data:

podpis
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