Zarządzenie nr 888/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 22 września 2022r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Syców
na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Gminy Syców zarządza, co następuje:

§1.
1. Określa się założenia do projektu budżetu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Syców obejmującej lata 2023 i następne w tym:
a) zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych oraz podstawowe zasady
konstrukcji projektu budżetu Gminy Syców na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1;
b) podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie
z załącznikiem nr 2;
c) podstawowe założenia w zakresie projektowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wprowadza się formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez
poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy, samodzielne stanowiska, dyrektorów i kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektora Centrum Kultury stanowiące załącznik nr 4.
3. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sycowie opracowuje i składa zbiorcze materiały planistyczne,
sporządzone na podstawie materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki oświatowe oraz
Żłobek Miejski w Sycowie.
4. Określa się terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Syców na 2023 r., zgodnie z złącznikiem nr 5.
5. W przypadku zmiany warunków makro- i mikroekonomicznych, w tym między innymi wynikających
z uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustaw i wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych, a także z ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających
zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Syców, założenia określone
niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.
6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą
być modyfikowane bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.
7. Upoważniam Skarbnika Miasta i Gminy do:
- weryfikacji materiałów pod kątem zgodności i ewentualnych odstępstw od założeń
i wytycznych określonych w zarządzeniu,
- wydawania poleceń dotyczących formy części opisowej i tabelarycznej oraz dodatkowego zakresu
materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022 oraz lata kolejne.

§2

Ustalam kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości 417 886,92 zł zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014
roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) z podziałem na poszczególne sołectwa zastrzeżeniem, iż wydatki
te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Miasta i Gminy Syców.
§3
Ustalam priorytet zadań:
1. Zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2022-2031.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Miasta i Gminy Syców.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom
poszczególnych referatów w Urzędzie Miasta i Gminy oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 888/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych
Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Syców na 2023 r.
a) Założenia ogólne i makroekonomiczne przyjęte na podstawie założeń do projektu budżetu na 2023 r.
a) wzrost PKB – 3,2%,
b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –7,8 %,
c) wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,6%,
d) wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 9,8 %,
e) minimalne wynagrodzenia za pracę:
od 1 stycznia 3 490 zł brutto,
od lipca – 3 600 zł brutto
b) W projekcie budżetu uwzględnione zostaną zadania:
a) własne – wynikające z ustaw ustrojowych zarówno obligatoryjne, jak również w ramach
posiadanych środków fakultatywne,
b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
c) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
d) realizowane na podstawie porozumień z innymi jst,
e) realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami.
c) Wielkości budżetowe na zadania przewidywane do realizacji w 2023 r. zostaną zaprojektowane
w oparciu o przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności:
a) Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
b) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022
r. poz. 646 ze zm.),
c) Ustawę z dnia 13 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.),
d) Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
e) Informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne
i zlecone z zakresu administracji rządowej,
f) KBW we Wrocławiu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
ujętej w projekcie budżetu państwa,
g) Inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek
z projektowanymi wielkościami budżetowymi,
h) Projekty aktów prawnych, które mogą wywierać skutki finansowe dla budżetu na 2023 rok.
Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych
1. W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte
w 2023 r., jak również środki niezbędne na zadania kontynuowane, na realizację których podpisano
umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o środki z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej oraz na zadania, dla
których w latach ubiegłych wykonano dokumentację.
2. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących – kontynuowanych
i rozpoczętych w 2022 r. ma być zaplanowana tak, aby globalny wzrost wydatków bieżących budżetu
w 2023 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, finansowanych ze
środków własnych, nie przekroczył zakładanego wskaźnika, za wyjątkiem rozwiązań podlegających
odrębnym regulacjom (np. oświata).

3. Jednostki organizacyjne, jak również referaty Urzędu Gminy i samodzielne stanowiska, przyjmą
jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na rok 2023 - finansowanych ze
środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień
31 sierpnia 2022 r.
4. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone
będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczące się
w katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostaną zaprojektowane, zgodnie z założeniami
określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
6. W projekcie mogą zostać wyodrębnione rezerwy:
a) celowa – na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
b) celowa – na inne wskazane wydatki,
c) ogólna – na nieprzewidziane wydatki.
7. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany
adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. Wydatki na zasiłki wypłacane przez MGOPS zostaną zaprojektowane w wysokości zapewniającej
minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
9. Wydatki z tytułu zwrotu zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostaną
zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.
10. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostaną zaplanowane
w wysokości nie niższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie za środowiska
i wprowadzanych do nich zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.
11. Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zostaną zaplanowane
w wysokości nie niższej, niż prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 888/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Syców na 2023 r. w zakresie dochodów
budżetowych
Podstawą planowania dochodów na 2023 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych
w roku 2022 oraz analiza następujących zdarzeń, mających wpływ na dochody budżetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oszacowanie dochodów Gminy z tytułu udziału w PIT
Prognoza sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników podatków w Gminie,
Planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
Poziom windykacji zaległości podatkowych,
Aplikowanie o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji,
Windykacja wierzytelności gminnych,
Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań
własnych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych
z Unii Europejskiej).

Kalkulacji dochodów dokonuje się wg następujących zasad:
1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja
podatkowa, szacuje się na podstawie:
a) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę
opodatkowania,
b) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania,
c) przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających z decyzji
i uchwał Rady Miejskiej,
d) wpływów na poczet zaległości podatkowych
e) wpływy karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oraz opłaty
lokalne ustala się na poziomie wykonania 2022 r. i planowanego wskaźnika wzrostu stawek.
Zakłada się na 2023 r. wysokość podatków i opłat lokalnych z zachowaniem ulg i zwolnień
określonych w uchwałach na poziomie 2022 r. oraz z uwzględnieniem szacunków własnych,
w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2023 r. przyjmuje się
w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów,
b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania
za 2022 r.
3. Dochody z majątku gminy szacuje się na:
a) podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 r.,
b) rocznych rat z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali i budynków,
c) planowanych wpływów na poczet zaległości,
d) dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży szacunek
uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 r.
5. Subwencje i dotacje na 2023 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 888/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Syców na 2023 rok w zakresie wydatków bieżących,
w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki:
a) Wydatki bieżące planować planowanych wydatków roku 2022 z powiększone o wskaźnik
inflacji, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce
w roku 2022, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie
o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
b) wydatki na zakup energii elektrycznej zgodnie z szacowaną kwotą wynikającą z umowy
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji w rozumieniu art.30 pkt 30
ustawy Prawo energetyczne.
c) wydatki na remonty powinny zawierać projektowane wydatki remontowe w szczegółowości
zadań wraz z objaśnieniami,
d) część zadań własnych Gminy należy przewidzieć do realizacji stowarzyszeń, zgodnie
z Programem Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
a) liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów zatwierdzoną na dzień 30. września 2022 r.
i prognozę na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz planowane dodatkowe etaty, których powstanie
wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki,
b) planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - skalkulowanie na poziomie
wykonania roku 2022, (z wyłączeniem placówek oświatowych),
c) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem
organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2022 r.,
d) w wydatkach osobowych należy wyodrębnić wydatki na wynagrodzenia, nagrody
jubileuszowe, odprawy, skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia itp.,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 923 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową
stosowaną w roku 2022 z uwzględnieniem zmian przepisów. W odniesieniu
do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli
planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
f) w planie wydatków należy ująć również środki na odprawy dla pracowników
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, nagrody jubileuszowe,
g) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5 %
sumy wynagrodzenia, o których mowa w art.4 ust 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników strefy budżetowej,
h) składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
i) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projektuje się
w oparciu o ustawę z dnia 2 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

a) podstawą planowania wydatków jest przewidywane wykonanie na koniec roku bazowego
z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
b) przy planowaniu wydatków na świadczenia społeczne (§ 311) należy uwzględnić czynniki
makroekonomiczne (stopa bezrobocia, wysokość zarobków i inne) mające wpływ na wysokość
świadczeń.
4. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy uwzględnić:
a) założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres roku budżetowego
i kolejnych lat,
b) możliwość realizacji określonego zakresu inwestycji, modernizacji czy remontu,
c) koszty opracowania dokumentacji, ekspertyz,
d) ocenę spodziewanych efektów,
e) koszty nadzoru inwestorskiego,
f) zapotrzebowania na środki finansowe w roku planowanym, koszty obsługi kredytów
w trakcie realizacji inwestycji.
5. Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji musi zawierać źródła finansowania
zadań, do których należy zaliczyć środki własne budżetu, dotacje z budżetu państwa, dotacje
z funduszy celowych, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, kredyty i pożyczki.
6. Dotacje udzielone z budżetu gminy:
a) dotacje podmiotowe udzielane imienne określonym podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy.
Udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a jeżeli dotyczą innych zadań niż określone
w tej ustawie - na podstawie umowy. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską programem
współpracy gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok budżetowy. Tryb
postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zadania
zleconego określa uchwała Rady Miejskiej. Gminne instytucje kultury sporządzają wnioski
budżetowe wg wzoru nr 8, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Do wniosku
dołączają plan usług, plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych oraz uzasadnienie
tekstowe. Dołączają uzasadnienie jak w przypadku jednostek budżetowych.
b) dotacje przedmiotowe udzielane na sfinansowanie części kosztów działalności bieżącej,
kalkulowane według stawek jednostkowych, np. dopłaty do cen usług.,
c) dotacje celowe udzielane w formie pomocy finansowej w szczególności na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji, własnym jednostkom gminy oraz innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
7. Wydatki objęte WPF planuje się jako:
a) przedsięwzięcia wieloletnie, do których zalicza się w szczególności:
• programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
• gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę,
• umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
b) wydatki nie będące przedsięwzięciami, do których zalicza się wydatki wszystkich jednostek
organizacyjnych, a w szczególności:
• jednorazowe roczne wydatki bieżące,
• roczne wydatki majątkowe,
• powtarzalne, stałe wydatki bieżące (np. wynagrodzenia i składki, ZFŚS, delegacje, zakupy
materiałów i wyposażenia, itp.),
• wieloletnie umowy na czas nieokreślony, dla których nie jest możliwe określenie łącznych
nakładów finansowych (np. dostawy energii, wody itp.),
c) wydatki w WPF przedstawia się w podziale na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem:
• wydatki bieżące:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na obsługę długu,

•

•

- wydatki na realizowane i planowane przedsięwzięcia,
- pozostałe wydatki bieżące.
wydatki majątkowe:
- wydatki na inwestycje kontynuowane, w tym wydatki na realizowane i planowane do
realizacji przedsięwzięcia,
nowe wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia.
dla przedsięwzięć, o których mowa w ust.1 określa się:
- nazwę przedsięwzięcia,
- cel przedsięwzięcia
- jednostkę organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i nakłady finansowe poniesione,
- limity wydatków w poszczególnych latach począwszy od roku, dla którego planowany jest
budżet,
- limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w roku budżetowym, na który planowany jest
budżet.

Załącznik nr 4
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 888/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Formularze i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Syców na 2023 r.
1. Formularze, które mają zastosowanie przy opracowywaniu materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Syców na 2023 r.
a) tabela nr 1 prognozowane dochody,
b) tabela nr 2 prognozowane wydatki bieżące,
c) tabela nr 3 prognozowane wynagrodzenia – kalkulacja ,
d) tabela nr 4 prognozowane wydatki inwestycyjne,
e) tabela nr 5 prognozowane dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
f) tabela nr6 prognozowany plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego,
g) tabela nr 7 prognozowany plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów,
h) tabela nr 8 prognozowany plan finansowy samorządowej instytucji kultury,
i) tabela nr 9 prognozowany plan wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcia,
j) tabela nr 10 prognozowane dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobków.
2. Materiały planistyczne należy jednocześnie opracować w programie projekt budżetu
systemie BUDŻET24.
3. Zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Syców na
2023 r.
a) materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami,
o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach przeznaczonych dla
danej jednostki organizacyjnej, odrębnie dla każdego rodzaju klasyfikacji
budżetowej,
b) dochody (przychody) i wydatki (rozchody) należy ujmować z szczegółowości
wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513)
z uwzględnieniem zmian dokonanych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
27 lipca 2022 r. (Dz. U.2022 poz. 1571).
c) w częściach materiałów planistycznych, przeznaczonych na objaśnienia i kalkulacje
konieczne jest przedstawienie objaśnień i kalkulacji każdego typu zakupu lub usług
w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do
przewidywanego wykonania na dzień 31. sierpnia 2022 r., które ma stanowić
wielkość realną.
d) jednostki organizacyjne realizujące zadania własne gminy, których obowiązek
dofinansowania środkami z dotacji celowych z budżetu państwa wynika z ustaw
szczegółowych, ujmują w materiałach planistycznych odrębnie wydatki finansowane
ze środków własnych i odrębnie wydatki finansowane z dotacji celowych.

4. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie
obowiązująca.
5. Zabraniam zawyżania projektowanych wydatków, projektowania wydatków bez
podstawy wskazującej na ich przyszłe wydatkowanie zgodnie z prawem.
6. Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych
w niniejszym zarządzeniu.

Załącznik nr 5
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 888/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Syców na 2023 rok
1. Poszczególne Referaty Urzędu Gminy, pracownicy na stanowiskach samodzielnych oraz
jednostki organizacyjne Gminy, z wyjątkiem jednostek oświatowych, CUW oraz Żłobka
Miejskiego w Sycowie, składają materiały planistyczne w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta i Gminy w terminie do 14 października 2022 r.
2. Jednostki oświatowe, CUW oraz Żłobek Miejski w Sycowie, składają materiały
planistyczne w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 14 października
2022 r.
3. Instytucja kultury opracowuje materiały planistyczne i składa w Biurze Podawczym
Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 14 października 2022 r.
4. Radni, Sołtysi, Rady Sołeckie, mieszkańcy organizacyjne pozarządowe, kościoły, związki
wyznaniowe oraz inne podmioty przedstawiają wnioski z planowanymi zadaniami
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy terminie do 30 września 2022 r.

