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ZARZADZENIE NR  160/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z  dnia 31  sierpnia2017 I.

w sprawie okreSlenia zakresu i terminu opracowania materiaI6w planistycznych do
projektu budZetu na 2018 rok  oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej
na 2018 rok i lata nastepne.

Na  podstawie   art.   30   z   dnia   8   marca   1990   r.    usta\vy   zdnia   8marca   1990r.
osamorzadzie  gminnym  (Dz.U.  z2016r.  poz.446  z  p6Zn  zm.)    oraz    §   1  Uchwaly  Nr
LV/464/2010 Rady  Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sieapnia 201 0 r. w sprawie trybu
prac  mad  projektem  uchwaly  budZetowej  Burmistrz    Drawska  Pomorskiego  zarzadza,  co
nastepuje:

§1. Zarzadzenie adresowane jest do   kierownik6w referat6w   oraz samodzielnych stanowisk
Urz?du Miej skiego, kierownik6w jednostek organizacyjnych flnanSOWanyCh Z budZetu, badZ
powiazanych z budZetem dotacj a.

§2. Materialy planistyczne sluzace opracowaniu projektu budZetu na 20 1 8 r. nalezy opracowa6
zgodnie z:

1)   zasadami   ustalonymi   w  Uchwale  Nr  LV/464/2010   Rady  Miejskiej   w  Drawsku
Pomorskim   z dnia 26 sieapnia 2010 r. w sprawie trybu prac mad projektem uchwaly
budzetowej 9

2)   ustawq z dnia 27 sieapnia 2009 r. o flnanSaCh Publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz.  1870
zp6Z.zm.),

3)    rozporzadzeniem Ministra Finans6w z dnia 2 marca 201 0 roku w sprawie szczeg6Iowej
klasyflkaCji    dOChOd6w,    lvydatk6w,    przychod6w    i    rozchod6w    oraz    Srodk6w
pochodzacych ze Zr6del zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.  1053, z p6Zn.zm.),
przy uwzglednieniu zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Finans6w z dnia
27 1ipca2016 r. (Dz.U. z2016 r.,poz.  1121) orazDz.U. z2017r. poz.580 ipoz.  1421,
kt6re zacznq obowiazywa6 1 stycznia 201 8 r.

4)   obowiqzujacymi uchwalami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim majqcymi wplyw
na budZet gminy,

5)   warunkami porozumieh i um6w zawartych przez gmine Drawsko Pomorskie z innymi
podmiotami, w tym mi?dzy innymi..
a) realizowane na podstawie porozumieh (um6w) z organami administracji rzadowej ,
b) realizowane na podstawie porozumieh (um6w) z innymi JST,
c) realizowane na podstawie porozumieh (um6w) z innymi podmiotami,

d) zawarte na okres lvykraczajacy poza rok budZetolvy 201 8.
6)  przyj etymi do realizacji no\vymi zadaniami \vynikaj qcymi ustaw.

§3.1.  Do planowania \vynagrodzeh \vynikajacych z zawartych um6w cywilnoprawnych
kwote  minimalnego lvynagrodzenia na 201 8 r. przyjq6 w lvysokoSci 2.100,- zl  miesiecznie.
2.   Do   planowania  \vysokofci   podstawowego   odpisu  na  zaklado\vy   fundusz   Swiadczeh
socjalnych przyjmuj e sis:
1)    2.879,91 zI(2.618,10zlx 110 %)    -  bezzmian  (odpisnaZFSsplanuje siezgodniezart.
53  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -  Karta Nauczyciela,  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1189,
z p6Zn.zm.),
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2)  obligatoryjny podstawolvy  odpis jednego  zatrudnionego  w tzw.  normalnych warunkach
pracy vysokosci (z vylqczeniem nauczycieli)  w vysokofci 1.185,66 zl rocznie (bez zmian),
3)  odpis  kazdego  emeryta  i  renciste,  mad kt6rym  zaklad  spravllje  OPiek?  (Z  vylaczeniem
nauczycieli w \vysokoSci  197,61 zl rocznie (bez zmian),
3. Podstawa planowania vydatk6w bieZacych tzw. rzeczovych i uslug na 201 8 rok jest plan
vydatk6w  budZetolvych  przyjety  na   01   stycznia        2017   roku.   Dotyczy  to   g16wnie
mast?pujqcych paragrafow lvydatk6w klasyflkaCji budZetowej : 4 1 90, 42 1 0, 4240, 4260, 4270,
4300, 4360, 4400, 4410, 4420, 4430, 4700.
4.     Wydatki  budZetowe  podlegaja  ograniczeniom  \vynikajacym  z  art.   242  o  flnanSaCh
publicznych,  kt6ry  nakazuje  zachowanie  zasady  zr6wlOWaZonego  budZetu  bieZqcego  (tj.
planowane i \vykonane lvydatki biezape nie moga przekroczy6 wartoSci dochod6w bieZqcych
powiekszonych o nadlvyZke budZetowa z lat ubieglych lub o wolne frodki)   oraz z art. 243,
kt6ry z kolei ogranicza zadiuzenie samorzadu (gminy).
W zwiazku z polvyZszym  zobowiazuje kierownik6w lvymienionych w? 1  do:
a)   zapewnienia Srodk6w na realizowanie inwestycji kontynuowanych   i ujetych w limitach
lvydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) zabezpieczenia Srodk6w na niezb?dne remonty napranvy zabezpieczaj ace mienie komunalne
i lvynikajacych z lvydanych zaleceh odpowiednich sluzb lub instytucji,
c)  ograniczania lvydatk6w biezapych, a ich planowanie  nalezy skoncentrowa6 na realizacje
rzeczywistych i niezbednych zadah oraz ekonomicznie uzasadnionych,  uwzgledniaj qc
moZliwoSci flnanSOWe gminy OraZ SytuaCj e makrOekOnOmiCZna kraju,
c)  uzyskiwania optymalnych efekt6w z poniesionych naklad6w,
d)  Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj.:

a)   dochody  wlasne, kt6re  wplywajq  bezpoSrednio  do  kasy gminy w formie podatk6w
i  oplat oraz  za  poSrednictwem  Urzed6w  Skarbolvych  i  Ministerstwa  Finans6w,

b)   subwencje og61ne, kt6re sq powaZnym zasileniem budzetu gminy wplywajacym
z Ministerstwa Finans6w, nie wskazujq celu  na jaki maja  zosta6 przeznaczone.
Subwencje spelniaja dwie istotne funkcje :
- sa  instrumentem  flnanSOWania  lvydatk6w  zwiazanych  z  prowadzeniem  szk6I

(w naszej gminie: podstawolvych oraz gimnazjum),
- sq  instrumentem  lvyr6wnywania  dysproporcji  dochodolvych  miedzy jednostkami
samorzadu  terytorialnego,  co  oznacza,  ze  gminy  wbogate"  zobligowane  sa  do
dokonywania wplat na rzecz budzetu pahstwa.

c)   dotacje,  kt6re  stanowia  bezzwrotna  pomoc flnanSOWa)  udZielonq  przez  budzet
centralny,  w  celu  realizacji  zadah  zleconych,  wlasnych  badZ  powierzonych.

Dotacje    z  budZetu pahstwa  otrzymywane,  przez  gmin?,    na  okreSlony  ce1,  podlegaja
rozliczeniu,  a nielvykorzystane w danym roku budZetolvym podlegaj a zwrotowi do budzetu
pahstwa, za poSrednictwem Woj ewody.

§4.1.  Przy planowaniu dochod6w na 201 8 rok nalezy uwzgledni6:
1)  przewidywane lvykonanie dochod6w budZetolvych zewnetrznych  w podziale na

dochody..  bieZace i majatkowe,
2)  podjete dzialania w celu pozyskania dodatkolvych Srodk6w flnanSOlvyCh, W tym

miedzy innymi z budZetu pahstwa, Unii Europej skiej itp.,
3)  dochody z tytutu oplat za lvydawanie zezwoleh na sprzedaz napoj6w alkohololvych

przeznaczone beda na zadania zwiazane z przeciwdzialaniem alkoholizmowi
i   narkomanii, mieszczacych sis w granicach katalogu zadah lvynikajqcych z ustaw
Trstrct]orvych (OdPOWiedZialny : hierOWnik referatu SP) ,
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4)   dochody z t)rfulu oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska przeznaczone zostana
w  calo5ci  na lvydatki zwiazane z realizacjq zadah z zakresu ochrony frodowiska
(odpowiedzialny : hierownik ref;eratu ROB) ,

5)    dochody i lvydatki zwiqzane z realizacjq zadah na podstawie ustarvy o utrzymaniu
crystosci.1 PorZrytlha W giv"fwh (OdPOWiedZialny : hierOWnik referatu ROB). Ustalaj qc
powyZsze naleZy wziq6 pod uwage poziom osiqgnietych z tego tytulu dochod6w  oraz
wykonane wydathi za Ill lavartaly 2017 r.) (system powihien sie r6wnowady6),

6)   planujac dochody ze sprzedazy mienia komunalnego nalezy sporzadzi6
szczeg6Io\vy \vykaz skladnik6w mienia przewidzianego do sprzedady i ich wstepna
lvycena - zgodna z kwota zamieszczonq w planie dochod6w,

7)   dochody  i  lvydatki  zwiqzane  z  realizacja zadafi  na podstawie  ustarvy  o  publicznym
traurxporc;ue I:kf-orvyrn ((odpowiedzialny :  hierownik referatu URN) ,
Ponadto w planie dochod6w nalezy uwzg1?dni6 wplylvy z tytulu:
a)  rocznych rat ze sp1.ZedaZy dokonanej w latach ubieglych lokali, budynk6w

i grunt6w,
b)  rocznych oplat za uzytkowanie wieczyste grunt6w;
c)  pierwszych oplat z tytulu planowanego przekazania grunt6w w uZytkowanie

wieczyste) ;
d)   planowanych wplyw6w  zalegloSci z lat ubieglych,

(odpowiedzialhi:  hierowhik ref;eratu URN w porozumiehiu z hierowhihiem   ref;eratu
PBF),

8)    dochody   z   tytulu  podatk6w  i   oplat   lokalnych      oraz  podatku     od   Srodk6w
transportolvych lvyszacowa6 w oparciu o poszczeg61ne  stawki przyjete do budzetu
na  rok    2017  r.  -  ewentualny  wzrost  lub  spadek  skorygowa6  /oc7powz.ec7zz.cz/72J/..
kierownik ref;eratu POW) ,

9)     dochody z podatku rolnego i leSnego lvyszacowa6 w oParciu o stawki obowiazujace
w roku 2017, kt6re naledy skorygowa6 po ogloszeniu przez prezesa GUS cen skupu
I:rfu1.+ dreWrlf1  (OdPOWiedZialny.. hierOWnik referatu POW) ,

10)  dochody wlasne z tytulu:
a)   czynszu dzierZarunego za grunty komunalne - ustali6 na podstawie zawartych
um6w9
b)   czynszu dzierzawnego za garage i grunty pod garazami - ustali6 na podstawie
zawartych um6w,
c)  dochod6w z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych - ustali6 na
podsrfuwire I:2NIerrtych TIrmbW 9 (OdPOWiedZialny : hierOWnik referatu URN) ,
d)   oplaty ponoszone za korzystanie  z przedszkola miejskiego - oszacowa6 jako

iloczyn iloSci dzieci,  wg stanu na dzieh 15 wrzeSnia 2017 I. i iloSci godzin platnych
pr wysokosci  1  zl za godzine zaje6 przekraczajacych czas bezplatnego nauczania,lvycirowerin.1 Orfeki (-OdPowied;ialr;y : hierOWrJlir ;eferatu sp) ,

e) oplat cmentarnych itp. - oszacowa6 w lvysokoSci planowanych dochod6w na 20 1 7
rck (odpowiedzialny : dyrekeor ZUK) ,
I) inne dochody uzyskiwane przez jednostki budZetowe (dzierZarvy, najmy itp.

(odpowiedzialhi: hierownicy jechostek oraz gt6wna ksi?gowa BOSziP) ,
10)  do  chwili  otrzymania  informacji  o  ostatecznych  kwotach  subwencji,  dotacji
celolvych  oraz  udzial6w w  podatkach  dochodolvych:  od os6b    prarunych
i  flZyCZnyCh  nalezy  oszacowa6  na  poziomie  planu  uchwalonego   na  2017rok
(odpowiedzialny : skarbnik gminy).
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2.  Zaliczki i refindacje ze Srodk6w UE ustali6 z uwzglednieniem planowanych
te-in6w skladania wniosk6w o platnoS6 oraz vynikajapy z umovy czas ich
weryfikacj i   przez  Instytucj e Zarzadzaj aca (ocrpo14/Z.eC7zz.cz/7?J/.. frZ.era-2Z.fr re/erCyZa/ PFJ.

?5.1.   Przy planowaniu lvydatk6w na 201 8 rok nalezy przyjq6 zasady
1 ) kalkulacje lvydatk6w nalezy sporzadzi6 w spos6b racjonalny i celolvy

z uwzglednieniem w pierwszej kolejnoSci zadah obligatoryjnych, zleconych oraz
kontynuowanych i lvynikaj acych z zawartych um6w,

2)   lvydatki bieZace flnanSOWane Z dOtaCji  budZetu pahstwa przyjmuje sis  w kwotach
lvynikajacych z  uchwaly budZetowej na 20 1 7 rok. Ostateczne kwoty zostana
przekazane przez Wojewode Zachodniopomorskiego w te]minie  do 25. 10.2017 r.; za
ich weryflkaCj? i WPrOWadZenie dO PrOj ektu budZetu na 20 1 8 oc7po"'ec7zz'cz/77J,/'eSZ
skarbnik gminy )

3)  dotacj? podmiotowa  na dzialalnoS6 bieZacq (z lvylaczeniem lvynagrodzeh) instytucji
kultury flnanSOWana Ze Srodk6w udzielanych z budzetu gminy, nalezy przyj q6
na poziomie planu uchwalonego na dzieh 01.01.2017 r.)
Instytucj a kultury zobowiazana j est przedlozy6 do proj ektu planu flnanSOWegO
szczeg61owq dokumentacj e planistyczna w rozbiciu na dzialalnoS6 bieZacq oraz
lvydatki zwiazane z organizacj a imprez kulturalnych. Dla kazdej z planowanych
imprez nalezy szczeg6Iowo okreSli6 terminy realizacji oraz koszty - w ukladzie
zadani owym,

4)  instytucja kultury \vystepujac o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe
sporzadza lvykaz tych zadah z lvyszczeg61nieniem:
- pelnego brzmienia zadania okreSlajac "remont" 1ub 6inwestycj a",
- lvykazu koszt6w okreSlajap wartoS6: dokumentacji, robot, koszt6w nadzoru itp.,
- okresu realizacji, okreSlajap koszty realizacji w poszczeg61nych latach;

5)   planujqc \vydatki na zadania publiczne przewidywane do lvykonania na podstawie
ustarvy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. z  2017, poz.  1463) oraz ustanvy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2016,   poz.   1817)   nalezy   szczeg6Iowo   okreSli6  tytuly  tych  przedsiewzi?6   oraz
\vysokoS6 Srodk6w planowanych na ich realizacje zadah, z uwzglednieniem dzialu i
rozdzialu klasyfikacj i budZetowej ;

6)    w  2018  r.  zaklada  sis  podlvyZke    lvynagrodzeh pracownik6w urzedu,   jednostek
organizacyjnych gminy   do   3,0  %    z lvylaczeniem kadry nauczycielskiej,  kt6rej
uposazenie lvynika z ustarvy Karta nauczyciela.
PodlvyZka  wynagrodzeri  moZe  zosta6    wprowadzona  w  terminie  i  lvysokoSci
okreSlonej   przez  Burmistrza)  przy  uwzglednieniu  moZIiwoSci  oraz  sytuacji
finansowej gminy.
Podstawa    kalkulacji    funduszu    lvynagrodzeh    na    rok    2018    jest    miesieczne
\vynagrodzenie kazdego zatrudnionego pracolmika ustalone na dzieh 3 1.08.2017 r.
(bez odpraw i  nagr6d jubileuszolvych,  ekwiwalent6w za urlop)  z uwzg1?dnieniem
skutk6w   \vynikajacych   z   planowanego   zwi?kszenia   lub   zmniejszenia   stanu
zatrudnienia do kohca 2017  r.    i   w roku 2018.  Planowany  fundusz lvynagrodzeh
powi?ksza  sis   o   planowane   do   lvyplaty  w  2018   roku  nagrody  jubileuszowe,
odprarvy emerytalne - zgodnie z zalaczonym vykazem stanowisk pracy.
QJprarvy emerytalne naleZy zaplanowa6 _ 1vylacznie dla p_rag_olxpikSw. kto_rzy zloza
g[_ps_owne oSwiadczenia o zamiarze pr-zejScia na emeryture w roku 20 1 8.-
Wynagrodzenia obejmuja paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170, natomiast pochodne od
\vynagrodzeh paragrafy: 4110, 4120,

7)    ustala sis fundusz nagr6d w vysokoSci nieprzekraczaj;acej 3,0 %  kwoty vynikajacej
z?  4010 ustalonej dla pracownik6w zatrudnionych  w ramach stosunfu pracy,
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z   lvylapzeniem nagr6d jubileuszolvych, odpraw rentolvych i emerytalnych oraz
ekwiwalent6w za urlop)

8)    lvydatki na lvynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) kalkulowa6 wg planowanych
um6w,  ze wskazaniem  kwot przewidzianycll na realizacje kazdej  z nich,

9)   szacujac plan lvydatk6w na lvyplat? dodatkowego  lvynagrodzenia rocznego  nalezy
uwzgledni6 tylko te elementy lvynagrodzeh, ke6re stanowia podstaw? naliczenia tzw.
%1 39, pensji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

1 0)     przy planowaniu przychod6w nalezy uwzgledni6 wply\vy pochodzqce z:
a)   kredyt6w i poZyczek,
b)   ilmyCh OPeraCji flnanSOlvyCh,

1 1)     przy planowaniu rozchod6w nalezy uwzgledni6:
a)   splaty rat kredyt6w i poZyczek,
b)   inne operacje flnanSOWe,
c)   lvysokoS6 udzielonych poreczeh i gwarancji.

2. Opracowane projekty plan6w sa propozycj ami jednostek organizacyjnych gminy oraz
referat6w Urzedu  i moga bye zmienione w trakcie dalszych prac mad projektem budzetu.

?6. 1.  Materialy planistyczne przedkladajq:
1)   kierownicy  gminnych  jednostek  budZetolvych,   inst)rfucji  kultury>     radni  oraz

Samorzady   Mieszkahc6w,   w   terminie   do   30   wrzeSnia   2017   I.   Wnioski
o uwzglednienie lvydatk6w, w projekcie budZetu na 2018  r.,  nalezy sklada6,  za
poSrednictwem,  wlaScilvych  referat6w  merytorycznych  gminy.  Wnioski  wirmy
zawiera6  dane  dotyczqce  proponowanych  naklad6w  flnanSOlvyCh  WraZ  Z  iCh
uzasadnieniem,

2)   kierownicy   referat6w   merytorycznych   Urz?du,   w   oparciu   o   zweryflkOWane
wnioski, o kt6rych mowa w pkt 1 opracovlljq Plany rzeczowe. Weryfikujq i opiniuj a
takze proj ekty plan6w finansolvych j ednostek organizacyjnych gminy i przekazuj a
Bu]mistrzowi w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 10 paZdziernika 2017 I.

3)   kierownicy referat6w merytorycznych Urzedu, kt6rzy    przedstawiaja propozycje
podzialu  Srodk6w  dla  organizacji  pozarzadolvych  i  podmiot6w  prowadzapych
dzialalnoS6 poZytku publicznego z uwzglednieniem rodzaju zadania oraz lvysokoSci
Srodk6w na poszczeg61ne  zadania w ukladzie  dzial6w i rozdzial6w klasyfikacji
budzetowej   w te]minie do dnia 10 paZdziernika 2017 I.

4)  dyrektorzy  plac6wek oSwiatolvych  skladajq do  kierownika  Referatu Spraw
Spolecznych  wnioski na  realizacj?  remont6w  okreSlajac eel,  zakres  rzeczolvy,
szacunkolvy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia
28  wrzeSnia 2017 I.  Kierownik  referatu dokonuje weryflkaCji PrOPOnOWanyCh

I      remont6w,  uwzgledniajqc  najbardziej  priorytetowe  i  przedstawia je  do  dnia  10
I      pazdziernika2017r.

5)   kierownik  referatu  Spraw Spolecznych - w zakresie lvynagrodzeh - dokonuje
dodatkowo szczeg6Iowej analizy  i weryflkaCj i material6w planistycznych
otrzymanych od nadzorowanych j ednostek oSwiatolvych gminy pod wzgledem ich
zgodnosci  z arkuszami organizacyjnymi i sklada  material planistyczny w terminie

I     dO dnia  10 paZdziernika  roku2017 I.
2.   Materialy planistyczne nalezy sklada6 vylacznie  na drukach wg wzor6w od nr 1I      do ur 13 zalapzonych do zarzadzenia ( poza plac6wkami oSwiato\vymi- w zakresie
I      \vynagrodzeh, kt6re przedstawiaja materialy na odr?bnych wzorach).

3.    W zakresie lvydatk6w nalezy dodatkowo przedioZy6 lvykaz poszczeg61nych
przedsi?wzie6 przewidzianych do lvykonania w 201 8 r. w zakresie:
-  organizacj i imprez sportowo-rekreacyj nych, kulturalnych,
-  organizacji targ6w, konkurs6w, doZynek, rajd6w
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-  zakup6w i uslug promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
-  organizacji lvymiany z miastami partnerskimi,
-  organizacji \vystaw tematycznych,
-  pozostale lvyZej nie \vymienione.

Wykazy winny zawiera6: nazw? zadania oraz koszty  organizacji tj. : zakup  nagr6d
material6w, transport, lvynagrodzenia z i)rfulu zawartych um6w (maj ac na uwadze
klasyflkaCj e budZetowa nalezy sporzadzi6 odrebnie lvykaz um6w realizowanych
przez osoby fizyczne i odr?bnie przez podmioty gospodarcze) lvynaj em toalet,
ochrona, ubezpieczenie, itp.
Planujac nagrody za udzial w konkursach itp.  nalezy wskaza6 forms ich udzielenia

- rzeczowa lub pieniezna.
4. Materialy planistyczne nalezy sklada6 Burmistrzowi Drawska Pomorskiego,

w wersji papierowej (sekretariat urz?du, pok6j ur 21 0, gdzie nadana zostanie data
|xplyvI|) OraZ elektronicznej - skarbnik@,drawsko.I)I,  w terminach vyZej
okre Slonych.

§7.1. i Przyjmuje sis mast?pujace zaloZenia do projektu budZetu na 201 8 rok oraz lata
llaStePne  (WPF)w zakeesie planowania zadah  inwestycyjnych i remontolvych:
1 )  projekt planu zadah inwestycyjnych winien uwzg1?dnia6:

a)   zadania nowe oraz  kontynuowane w roku 2018 i w latach mast?pnych,
b)  zadania przewidziane do realizacji przy udziale Srodk6w flnanSOlvyCh
budZetu pahstwa, funduszy celolvych, Srodk6w Unii Europej skiej  lub innych
Srodk6w pomocolvych toroj eke planu winien uwzglednia6 Srodki f111anSOWe na
zapewnienie udzialu wlasnego),
c)    Srodki flnanSOWe na OPraCOWanie dOkumentaCji bedqCej POdStaWa dO
ubiegania si? o Srodki z innych Zr6del w latach nastepnych (np. Srodki UE),
d)   Srodki finansowe na pozyskiwanie g1.unt6w do zasobu gminnego oraz na
zvIOty naklad6w poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
e) lvykaz um6w zawartych w latach poprzednich, na okres diuzszy niz rok,
lvykraczajqcy poza rok budZetolvy 20 1 8,

2) sporzqdzaj ac lvykaz zadah nalezy podawa6 pelne ich brzmienie, kt6re bedzie
obowiqzywalo przez caly okres realizacji oraz oznaczy6 - inwestycja Tub
remont,

3) w projekcie  planu zadah remontolvych nalezy uwzgledni6 przede wszystkim
zadania, kt6rych realizacj a j est konieczna z uwagi na istniejace zagroZenia
budowlane lub lvynika z zaleceh kontroli.

2.  Zobowiqzuj? pracownik6w Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia
Bu]mistrzowi  oraz kierovIlikOWi referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i
Gospodand Nie1.uChOmOSciami  propozycji w zakresie zadali Planowanych do
realizacji przy udziale Srodk6w Unii Europej skiej i innych Srodk6w pomocolvych na
rok 2018 i lata nastepne.
3.  Zobowiazuj? kierownik6w poszczeg61nych referat6w do stalej wsp6Ipracy
z kierownikiem referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki
NieruchomoSciami  w zakresie sporzadzania niezbednej dokuinentacj i przy ubieganiu
sis o Srodki Unii  Europejskiej i irme Srodki pomocowe.
4.  Zobowiqzuj?  pracownik6w Biura Pozyskiwania Funduszy, przy wsp6Ipracy
z kierownikami referat6w, do stalego monitorowania prawidioWoSci realizacj i zadah
wsp6IflnanSOWanyCh Srodkami Unii Europej skiej i innymi Srodkami pomocovymi,
oraz do sporzadzania okresovych sprawozdah w tym zakresie:



Piecze6 Wz6r ur 1
do Zarzadzenia Nr 160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Plan dochod6w jednostek budZetowych gndny na 2018 rok
wzlo   ch

-

DziaI® Rozdz® § Zr6dlo pochodzenia dochod6w

PIanowanewykonanieZa2017rok
Prognoza na 2018 rokwtym:

bieZace
Maj atkowe§:0760,07700780,0870

Dochody og6Iem

(po dpisy)
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(piecze6)
Wz6r"3
do Zarzadzenia  ur  160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31 siexpnia 2017 r.

Kalkulacja      wynagrodzeh
na 2018 rok

Dzial                , rozdzial
w zlotych

''`.''

I..-+.

wykonanle Za I
I?I E®                   II            IAIERA                           I

1. Wynagrodzenia osobowepracownik6w(§4010),w tym

a) zasadnicze, vysluga,dodatki

b) nagrody jubileuszowe
c) odprawy emerytalne
d) ekwiwalenty
e) fundusz premiowy

D fundusz nagr6d

2. Wynagrodzenia bezosobowe(?4170)-osobyflZyCZne

3. Wynagrodzenia agencyj no-prowizyjne(§4100)

4. Dodatkowe lvynagro dzenieroczne(§4040)

Wynagrodzenia og6Iem:
5. Zatrudnieni e :

- Srednioroczne w osobach
- Srednioroczne w pelnychetatach

- stan na koniec danego okresu(osoby/etaty)

6. Srednia placa
- Srednioroczna z poz. 1
-bez lb-f

®odpisy)



(piecze6)
Wz6rur4
do Zarzadzenia  ur  160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31sierpnia 2017  I.

Projekt planu finansowego j€dnostek budZetolvych na 2018 rok
Zadania wlasne / zadania zle€one *

DziaI rozdziaI
W ZIOtyCn

I;p.. wyszczeg6lnienie •§
wykonanie na31.0&2o17rt

•  przewidywariewykonanienaa.31.12.,2017I.
projekt planu•n.a2018r|

I., Dochody realizowane przez jednostkebudZetowa(szczeg6IowowediugZr6delpowstania)

Z tego:
-t   1. Dochody bieZace(szczeg61owowedlug Zr6del powstania)

1.1

1.2

2. Dochody majatkowe (?0760, §0770, §0870)(szczeg6IowowediugZr6delpowstania)

2.1

2.2

II. Wydatki og6Iem
Z tego:

1. Wydatki bieZqce jednostek budZetowych
1.1 Wynagrodzenia

Z tego:
-___   1.1

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4010

1.1.2 Wynagrodzenia agencyj no -prowizyj ne 4100

1.1.3 Dodatkowe lvynagrodzenie roczne 4040
1.1.4 Wynagrodzenia bezosobowe - osoby flZyCZne 4170

1.2. Pochodne od wynagrodzeh
Z togo:

1.2.1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4110

1.2.2 Skladki na Fundusz Pracy 4120

1.2.3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 4130

1.3. Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczehsocjalnych

1.4. Dotacje (dotycry referat6w urzedu) z togo:
1.4.1 Dotacje przedmiotowe, w tym:

1.4.2 Dotacj e podmiotowe
Z tego:



1.5.
- Srodki finansowe na zadania publicznelvynikajacezart.4ust.1ustanvyodzialalnoScipodytkupublicznegoiowolontariacie9kt6replanujesicpowierzy€dorealizacjipodmiotomprowadzacymdzialalnoS6podytkupublicznego)badZjednostkomorganizacyjnymmiasta(dotyczyreferat6wurzedu)

Z tego: (lvymieni6 zadania i lvysokoS6Srodk6w)

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6 Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr127,poz.857)

1.6.1I

:6.2®

1.6.3I

1.7. Pozostale lvydatki rzeczowe
1.7.1I

\

4210

1.7.2® 4240

1.7.3I 4260

1.7.4I 4270

1.7.5 4300
r               \

W tym: lvynagrodzenia bezosobowerealizowaneprzezpodmiotygospodarcze

1.7.6 4350

+.I.I 4360
1.7.8 4370
1.7.9 4410

1.7.10 4420

1.7.11 4430

1.7.12 4700 i

(po dpisy)
.     skreSli6 zbedne



Plac6wka oSwiatowa
(szkola, przedszkole)

Wzdr FT 5
do Zarzqdzenia  ur 160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31  sierpnia 2017 r.

Proj ekt zatrudnienia
w plac6wkach oSwiatolvych w 2018 roku  (*)

w zlotych

w
I  Plfln na.2018..rok

1. Liczba ucz?szczaj qcych dzieci
2. Zatrudnienie - nauczyciele, w tym:

- staZy§ci

- kontraktowi
- mianowani
- dyplomowani

3. Zatrudnienie obslugi
4. Liczba dzieci przypadajaca na1zatrudnionaosob?

5. Liczba dzieci przypadajaca na1nauczyciela

* tabele nalezy lvypelni6 odrebnie na kazda plac6wk? oSwiatowa

(po dpi sy)

f-\
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(piecz?6)
• Wz6rnr 8

do Zarzadzenia Nr 160/20 17
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31 sieapnia 2017 I.

Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2018

Nazwa instytucj i kultury

w zlotych
p rz ewidyw 3newykonanienawykonanie na proj ekt planu

I   I   I       I       I   I       .
•  nfl2018.rok  c

I 2017 rok

1 2 3 4 5

I. Przychody og6Iem

Z tego:

1. Dotacja ustalona przez organizatora:

Z tego:

dotacj a na drialalno56 bieZqcq

dotacja na organizacje imprez

dotacja na remotrty

dotacja na inwestycje

2. Dotacja otrzymana/wnioskowana zbudZetupafistwa

3. Inne dotacje

4. Dochody wlasne

W tym..

sprzedat ustug

najem i drierZowa sklachikdw

5rodki od osdb fit;ycznych i prc[wnych

odsctki bankow e

pozostale (darowizny) sponsorzy) itp

wplywy z operacji finansowych

I;yski nadayy czolj ne

II. Koszty dzialalnoSci og6Iem

1. Wydatki bieZace9 W tym:

a) Administracja

b) Materialy

c) energia9 gaZ9 WOda

d) wynagrodzenia

W tym..

wynagrodeehia osobowe - osobyfit;yczne



wynagrodeehia bezosobow e

H onorc|ria

ag encyj no-prowizyj ne

e) Skladki na ubezpieczenie spoleczne iFunduszPracy

D odpis na zFSs

g) amortyzacj a

h) podatki i oplaty

i) uslugi transportowe

i) uslugi remontowe i konserwatorskie

k) uslugi pocztowe i telekomunikacyjne

I) uslugi pozostale

W tym: wynagrodzenia bezosobowerealizowanychprzezpodmiotygosp.

I) Swiadczenia dla pracownik6w

m) podr6Ze sluZbowe krajowe

n) podr6Ze sluZbowe zagraniczne

o) koszty reprezentacji i reklamy

p) koszty operacji finansolvych

I) pozostale koszty operacyjne

s) wartoS6  sprzedanych towar6w

t) straty nadzwyczaj ne

2. Inwestycje) w tym:

Ill. Wynik flnansowy

Srednioroczna liczba zatrudnionych(wosobach)

Srednioroczna liczba zatrudnionych(napelneetaty)

Stan naleZnoSci

Stan zobowiazari

W tym: wymagalnych

Stan Srodk6w pienieZnych

W zalaczeniu: 1. Plan remont6w i inwestycji

gI6wny ksiegowy data dyrektor
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Wzdr nr 9
do Zarzadzenia Nr 160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31  sieapnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania wlasne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finans6w publicznych i nie dzialajacych w celu osiqgniecia zysku na 2018 rok

DziaI RozdziaI Nazwa zadania
Przewidywanewykonanieza2017 Plandotacji na2018rok

1 2 3 4 5

OGOLEM

®odpisy)
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Wz6r rIT 10
do Zarzadzenia Nr 160/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31  sierpnia 2017 r.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumieri w 2018 r.

DziaI RozdziaI Wyszczeg6lnienie
Plan dotacjina2018rok

1 2 3 4

OGOLEM

®odpisy)
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Wz6T dO
Zarzadzenia Nr 1 60/20 1 7
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31  sierpnia 2017 I.

Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadari na podstawie ustawy o publicznym
transporcie zbiorolvym w 2018r.

w zlotych

_-i,m3!as,¢.girmexuss.sex.i...i?%,%,ngtiEL%,%Life?"EL""\tife\VA,RE?I++'>:I+i.A.RT;#fRI::ZS:gg;Z£fRE:€:ffff:i+. I:.:-;::.:.:.a::.±;.:.:.:+

1 2 3 4

I. DOCHODY

756 75618 0490

II. VVYDATKI

600 60004 4210

EiiiEl


