
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR V/552/2008
Wójta Gminy Baranów

Z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budŜetu Gminy
Baranów na 2010 rok, przyjęcie metod kalkulacji.

Na podstawie art. 52 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z roku 2001 nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XV/129/2007 Rady
Gminy Baranów z dnia 12 października 2007 r. oraz XVII/141/2007 Rady Gminy Baranów z
dnia 26 listopada 2007 r.  w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy , oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu – 
 z a r z ą d z a m  co następuje :

§   1
Do prac nad projektem budŜetu Gminy Baranów przyjmuje się następujące wskaźniki
wzrostu:
1.Dochodów własnych w tym podatków i opłat na podstawie uchwały budŜetowej na rok
2009
2.Wynagrodzeń skalkulowanych na podstawie etatów na rok 2009 z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 2% pracowników jednostek organizacyjnych oraz  przy
kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli.
3.Wydatków rzeczowych na poziomie uchwały budŜetowej na rok 2009 z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu w wysokości -  1,5%

§   2
Zobowiązuję kierowników jednostek budŜetowych, kierowników instytucji kultury oraz
pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy  Urzędu Gminy do opracowania
planów rzeczowych zadań oraz projektów planów finansowych w pełnej szczegółowości w
zakresie dochodów i wydatków w formie tabeli według obowiązującej klasyfikacji
budŜetowej.
Sporządzone projekty planów finansowych przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia
30 września 2009 r.

§   3
Wątpliwości i zapytania jakie mogą  powstać  przy opracowaniu projektów planów
finansowych  rozstrzygać będzie Skarbnik Gminy.

§   4
Ustala się termin opracowania projektu budŜetu na 2010 rok w oparciu o przyjęte projekty
planów finansowych, propozycje radnych i rad sołeckich w terminie do 15 listopada 2009 r.

§  5
Zarządzenie wchodzi w  Ŝycie z dniem podjęcia.



............................................
   /nazwa jednostki /

ZESTAWIENIE  DOCHODÓW BIE śĄCYCH

Dział ......................

Rozdział ................

Lp. Wyszczególnienie § Plan 2009 r. Plan  2010 r.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych0010
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 0020
3. Podatek od nieruchomości 0310
4. Podatek rolny 0320
5. Podatek leśny 0330
6. Podatek od środków transportowych 0340
7. Podatek oda działalności gospodarczej od

osób fiz., opłacany w formie karty podat.
0350

8. Podatek od spadków i darowizn 0360
9. Wpływy z opłaty targowej 0410
10. Wpływy z opłaty targowej 0430
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460
12. Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i

uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
0470

13. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń  na
sprzedaŜ alkoholu

0480

14. Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podst. Odrębnych
ustaw

0490

15. Wpływy od czynności cywilonoprawnych 0500
16. Wpływy z róŜnych opłat 0690
17. Dochody z najmu i dzierŜawy 0750
18. Wpływy z usług 0830
19. Odsetki od nieterminowych wpłat 0910
20. Pozostałe odsetki 0920
21. Dotacja celowa otrzymana z budŜetu

państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej

2010

22. Dotacja celowa otrzymana z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących

2030

23. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

2360

24. Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących j.s.t.

2440

25. Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących, pozyskane z innych źródeł

2700

RAZEM



   /nazwa jednostki /
ZESTAWIENIE  DOCHODÓW MAJ ĄTKOWYCH

Dział ......................

Rozdział ................

Lp. Wyszczególnienie § Plan 2009 r. Plan  2010 r.

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

0760

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości

0770

3. Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych

0870

4. Dotacje rozwojowe 6208
5. Dotacje rozwojowe 6209
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

6260

7. Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych
źródeł.

6290

RAZEM



................................
    /nazwa jednostki /

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział................................

Rozdział .........................
L.p. Wyszczególnienie   § Plan wg uchwały

budŜetowej
w 2009 r.

Plan na
  2010 r.

1.
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla
samorządowej instytucji kultury 2480

2. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850

3.
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3020

4. RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030

5. Świadczenia społeczne 3110

6. Stypendia dla uczniów 3240

7. Inne formy pomocy dla uczniów 3260

8. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010

9. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040

10. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100

11. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110

12. Składki na fundusz pracy 4120

13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130

14. Wynagrodzenia bezosobowe 4170

15. Zakup materiałów i wyposaŜenia 4210

16. Zakup środków Ŝywności 4220

17. Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn. 4240

18. Zakup energii 4260



19. Zakup usług remontowych 4270

20. Zakup usług zdrowotnych 4280

21. Zakup usług pozostałych 4300

22. Zakup usług do sieci Internet 4350

23.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

4360

24.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370

25. PodróŜe słuŜbowe krajowe 4410

26. RóŜne opłaty i składki 4430

27. Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjaln. 4440

28. Podatek od nieruchomości 4480

29. Pozostałe podatki na rzecz budŜetów j.s.t. 4500

30. Podatek od towarów i usług (VAT) 4530

31.
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

4600

32. Szkolenia pracowników 4700

33.
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

4740

34.
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji 4750

35. Wydatki inwestycyjne jedn.budŜetowych 6050

36. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

Wydatki ogółem



   
.........................................
    / nazwa jednostki /

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH  NA ................. ROK  

Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego

Rok
rozpoczęcia
Planow.term.
zakończenia

Wielkość
nakładów
zrealizowanych

Nakłady
planowane
na ...........r.

   Uwagi
/źródła
planowanych
nakładów/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  O g ó ł e m
Z tego :


