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•aL OgA-3633485.. tax. 094-3633i;insTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 29 siexpnia 2016 I.

w sprawie okeeSlenia zakresu i terminu opracowania materiaI6w planistycznych do
projektu budzetu na 2017 rok  oraz do projelrfu wieloletniej prognozy flnansowej
na 2017 rok i lata nastepne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 I. o samorzqdzie gminny- a)z' U. z 2015,
poz.  1515,poz.  1045, poz.  1890, z 2016r. poz. 446)  oraz  §  1 UchwalyNrLV/464/2010 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorslde z dnia 26 sieIPnia 20 1 0 I.. W SPrawie trybu PraC mad PrOjektem
uchwaly budzetowej Burmistrz  Drawska Pomorskiego zarzqdza, co nastgpuje:

§1. Zarzedzenie adresowane jest do   hiero|rmik6w referat6w   oraz samodzielnych stanowisk
Urzgdu Miejskiego, kierolunik6w jednostck organizacyjnych fmansowanych z budzetu, badZ
powiqzanych z budZetem dotacjq.

§2. Materialy planistyczne sfuzape opracowaniu projektu budzetu na 2017 r. nalezy opracowa6
zgodnie z:

I)   zasadami  ustalonymi  w  Uchwale  Nr  LV/464/2010   Rady  Miejsldej   w  Drawsku
Pomorskim   z dnia 26  siexpnia 2010 I. w sprawie trybu prac mad projektem uchwaly
budZetowej ,

2)   ustawq z dnia 27 siexpnia 2009 I. o finansachpublicznych (Dz.U. z 2013 I., poz. 885
zp6Z.zm.),

3)    rozporzedzeniem Ministra Finans6w z chia 2 marca 201 0 roku w sprawie szczeg61owej
klasyflkacji    dochod6w,    lvydatk6w,    przychod6w    i    rozchod6w    oraz    Srodk6w
pochodzqcych ze Zr6del zagranicznych (Dz. U. z 2014 I. poz.  1053, z p6zn.zm.),
przy uwzgledrieniu zmian lxprowadzonych rozp orzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia
27 lipca2016r. (Dz.U. z 2016 I., poz.  1121),

4)   obowiqzujqcymi uchwalami Rady Miej skiej w Drawsku Pomorskim majapymi lxplyw
na budget gminyJ

5)   warunkami porozumied i I-6w zawartych przez gming Drawsko Pomorskie z innymi
podmiotami, w tym mi?dzy innymi:
a) realizowane na podstawie porozumieh (um6w) z organani administracji rzqdowej,
b) realizowane na podstawie porozumied (I-6w) z irmymi JST,
c) realizowane na podstawie poroz\mieh (um6w) z inns-i podmiotami,
d) zawarte na okres \vykraczajqcy poza rok bud2etolvy 20 1 5.

6)  przyjetymi do realizacji no\vymi zadaniami \vyhikajacymi ustaw.

§3.1.  Podstawowe wskaZniki przyjete do bud2etu pahstwa na rok 20 17.
a) przewidywana inflacja  -  1,3 %,
a) minimalnego w)magrodzenia -  2.000,- zI,
b) wzrost gospodarczy pahstwa (PKB)  -   3,6 %.
2.   Do   planowania  lvysokofci  podstawowego   odpisu  na   zaldadolvy   fundrsz   Swiadczch
socjalnych przyjmuje sis:
1) kwotebazowa dlanauczycieli w vysokoS6i   2.879,91 zl (2.618,10 zl x 110 %)    -  bez zmian

(odpis  na  zFSs  planuje  si?  zgodnie  z  art.  53  ustavy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  - Karta
Nauczyciela, - Dz. U. z 2016 I. poz.  1379, z p6Zn.zm.),



2) podstawowy odpis dla pozostalych pracounik6w lvysokoSci 1.093,93 zI (podstawa 2.217,1 4
x37,5%).
3. Podstawa planowania vydatk6w na 2017 rok jest plan  vydatk6w budZetovych przyjrty na
01  stycznia     2016  roku,  z  vylqczeniem  otwiaty,  gdzie  za podstawe  naledy przyja6 plan
ustalony na dzied 31 sierpnia 2016 r.
4.     Wydacki  budZetowe  podlegaja  ograniczeniom  vynikajapym  z  art.   242   o   finansach

publicznych  kt6ry  nckazuje  zachowanie  zasady  zr6lrmowaZonego  budZetu  bieZapego  (tj.
planowane i lvykonane `vydatki biezqce nie moga przekeoczy6 wartoSci dochod6w biezapych
powi?kszonych o nadrvyzke budZetowq z Tat ubieglych Tub o wolne Srodki)   oraz z art. 243,
kt6ry z kolei ogranicza zadiuZenie samorzqdu (gminy).
W zwiqzho z po\vy2szym  zobowiqz\[je kierolunik6w w)-ienionych w §  1   do:
a)   zaperrmienia Srodk6w na realizowanie inwestycji kentynuowanych   i uj?tych w limitach
lvydatk6w na wieloletnie programy inwestycyj ne,
b)   zabezpieczenia   Srodk6w   na   niezbedne   remonty      naprarvy   zabezpieozajqce   mienie
komunalne,
a)  ograniczania lvydatk6w biezacych, a ich planowanie  nale2y skoncentrowa6 na realizacje
rzeczywistych i niezb?dnycll Zadal OraZ ekOnOmiCZnie uZasadniOnyCh,  uWZgledniaj ap
mo2liwo5ci finansowe gminy oraz sytuacj e mairoekenomicznq kraj u,
c)  uzyskiwania optymalnych efekt6w z poniesionych naklad6w,
d)  bieZacego monito1.OWania  i OgraniCZania  ZutyCia energii, WOdy> gaZu, Paliw oraz
material6w.

§4.1.   Przy planowaniu dochod6w na 20 1 7 rok nale2y uw2,g1?dri6:
1)  przewidywane lvykonanie dochod6w budzetolvych zelunqu.znych  w podziale na

dochody:  biezape i majatkowe,
2)  podjete dzialania w celu pozyskania dodatkolvych Srodk6w finanso\vych, w tym

miedzy innymi z budZetu pahstwa, Urii Europejskiej itp.?
3)  dochody z tytufu oplat za lvydawanie zezwolefi na sprzedaz napoj6w alkohololvych

przezmaczone bgda na zadania zwiapane z przeciwdzialaniem alkoholizmowi
i   narkomanii, mieszczqcych si? w granicach katalogu zadah w)mikajapych z ustaw
ustrojowrych (odpowiedeialny: keerownik r eferatu SP) ,

4)   dochody z tytulI OPlat i kar za korzystanie ze Srodowiska przeznaczone zostana
w  calofci  na \vydatki zwiqzane z realizacja zadari z zakeesu ochrony frodowiska
(odpowiedeialny : hierowndk rrferat ROB) ,

5)    dochody i lvydatld z oplat za gospodarowanie odpadami komunalny-i,
(odpowiedzialny: hierownd rot;eratu ROB),

6)   planujac dochody ze sprzedazy mienia komunalnego naledy sporzadzi6
szczeg6Iolvy \vykaz skladhik6w mienia p1.ZeWidZianegO dO SPrZedaZy i iCh WStgPna
lvycena - zgodna z kwota zamieszczonq w planie dochod6w.
Ponadto w planie dochod6w naleZy uwzg1?dni6 lxply\vy z tytufu:
a)  rocznych rat ze sprzedazy dokonanej w latach ubieglych lokali, budynk6w

i grunt6w,
b)  rocznych oplat za uzytkowanie wieczyste grunt6w;
c)   pier.WSZych OPIat z tytuinl planowanego przekazania grlmt6w w uzJrfkeWanie

wieczyste) ;
d)   planowanych lxplyw6w  zalegloSci z tat ubieglych,

(odpowiedziahi:  hierowlckroferatu URN w porozuwierin z hierowhikiem   referatu
PBF),



7)    dochody   z   tytrfu   podatk6w   i   oplat   lokalnych      oraz   podatku      od   Srodk6w
transportovycha \vyszacowa6 w oparciu o poszczeg61ne   stawki przyjete do budZetu
na  rok     2016  I.   -   ewentualny  wzrost  Tub  spadek  skorygowa6  /oc7powz'ec7zjc[/7ZJ,..
hierownik ref;eratu POW) ,

8)    dochody z podatku rolnego i leg,nego \vyszacowa6 w oparciu o stawki obowiqzujape
w roku 20 1 6, ktore naleZy skorygowa6 po ogroszeniu przez prezesa GUS Gen skupu
i.ryta' i die+rm:iL  (OdPowiedZialny: hierOWhik roferatu POW),

9)    dochody wlasne z i)rfufu:
a)   cz)mszu dzierzalunegO  Za  grunty homunalne - uStali6 na podstawie zawartych
urm6w,
b)   czynszu dzierzarrmego za garage i grunty pod garazami - ustali6 na podstawie
zawartych um6w,
c)  dochod6w z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych - ustali6 na
podstowi(a zzNItlrtych um6rv , (odpowiedzialny : kierownik r oferatu URN) ,
d)    oplaty  ponoszone  za korzystanie  z przedszkola miejskiego  -  oszacowa6 jako
ilocz)m iloSci dzieci,  wg stanu na dzied 15 vIZe5nia 2016 1.. i ilOSci godzin platnych
w \vysokoSci  1  zt za  godzine  zaje6 przekraczajqcych czas bezplatnego  nauczania,
`vychowtlrin i ap3Jcki (OdPOWiedZialley: kierOWnik ref;eratu SP),
e)  oplat cmentamych itp. - oszacowa6 w `vysckoSci planowanych dochod6w na 20 16
rck (odpowiedziallry: dyrcktOr ZUK) I
I) inne dochody uzyskiwane przez jednostlci budzetowe (dzierzarvy, najmy itp.

(odpowiedziahi.. Jtierowhiey jechostck oraz gZ6wra kei?gclwa BOSziP) I
10)  do  chwili  otrz)-ania informacji  o  ostatecznych kwotach  subwencji,  dotacji
celo\vych  oraz  udzial6ww  podatkach  dochodolvych:  od os6b    pravIlyCh
i fizycznych nalezy oszacowa6 napoziomie planu uchwalonego na dzich  3 1.08.201 6
I. (odpowiedzialny: skarbhik gndny).

2. Zaliczki i refundacje ze 5rodk6w UE ustali6 z uwzg1?dnieniem planowanych
termin6w skladania wniosk6w o platnoS6 oraz lvynikajapy z umolvy czas ich
weryflkaCji    PrZeZ  Instytucje Zarzqdzajqcq (ocTpowz'ecZzz'cz77?J,.. fo'erOWreZ'fr referC,Za/ PFJ.

§5.1.   Przyjmuje sic nastgpujape zalozenia do projelrfu budietu gminy na 2017 rok
1)    kalkulacj? lvydatk6w naleZy sporzedzi6 w spos6b racjonalny i celolvy

z uwzg1?dnieniem w pierwszej kolejnoSci zadah obligatoryjnych, zleconych oraz
kontynuowanych i lvynikaj qcych z zawartych um6w,
\vydatki bie2qce (zck\xp energii, wody, gazu, paliw plymych i stalych, druk6w,
material6w oraz wszelkich uslug niezbednych do realizacji zadari itp.)  a wJ,Zgczero7.e77?
wJ/J€CZgrOCyZerf,   naleZy przyjq6 w \vysokoSci planu ustalonego na 01.01.201 6 1..

podwyzszajap o  1,0 %.
2)   lvydatki biezace fmansowane z dotacji  bud2etu pinstwa przyjmuje si?  w ]owotach

\vynikajqcych z  uchwafy budietowej na 201 6 rok. Ostateczne kwoty zostang
przekazane przez Wojewode Zachodriopomorskiego w te-inie  do 25.10.2016 I.; za
ich weryflkaCje i \xprOWadZenie dO PrOjelrfu budZetu na 2017 ocrpowz'ec7zz'cz77ZJ,/.Ssr

sharbndk gminy,
4)  dotacje podmiotowq   na dzialalnoS6 bieZqca (z \vylaczeniem lvynagrodzch) instytucji

kultury  flnanSOWana Ze  Srodk6w ud2,ielanych z  budzetu  gminy>  nalezy przyjq6  na
poziomie  planu uchwalonego  na  dzich  01.01.2016  I.,  z tym,  ze koszty  na   zakup
enel.gil, wody, gazu, paliw plyrmych i stalych  powi?kszajap  o  1,0 %.

Instytucja kultury zobowiapanajest przedioZy6 do projektu planu flnanSOWegO
szczeg6fowa dck1-entaCj? PlaniStyCZng W rOZbiCiu na dZialalnOS6 bieZapa oraz



wydatki zwiqzane z organizacja inprez lulutalnych. Dla kaZdej z planowanych
imprez nalezy szczeg6Iowo okreSli6 terminy realizacji oraz koszty - w uldadzie
zadaniovrym,

5)  instytryja kultury vyst?ptriqc o dotapje na zadania inwestyeyjne i remontove
ap orzqdza vykaz tych zadafi z vyszczeg61rieniem :
- peinego bIZmienia Zadania OkreSlqjap rfemont» 1ub ¢inwestyQja",
- \vykazu koszt6w okeeSledap wartose: dofumentacji, robot, koszt6w nadzoru itp.,
- okresu reatzadyi, okeeflajac koszty realizacji w poszczeg61nych latach;

6)   planujqc  \vydatki  na zadania publiczne przewidy\^rane  do vykonahia na podstawie
ustarvy z dhia25 czervea2010 I.   o aporcie (Dz. U. z  2014, poz. 715) oraz ustavy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci POZ)rdcu put)1icznego i wolontariacie (Dz. U. z
2014, poz.  1 118  z poZnzm.) naleZy szczeg61owo  ckreSli6 tytuly tych przedsiewzi96
oraz  lvysokost  frodk6w planowanych  na  ice  realizacje  zadari,  z  uwzglednieniem
dziafu i rozdzialu klasyfikapj i budZetowQj ;

7)    w  2017  r.  zaldada  sis  podrvyZke    \vynagrodzch pracolunik6w  urzechl    jednOstek
organizaeyjnych  gminy  oraz  instytapji  kultury  do    5,0  %    z  \vylqczeniem hadry
nauczycielskiej) kt6rej uposa2enie lvynika z ustarvy Karta nauczyciela.
Podwy2ka   lvynagrodzefi   zostanie   wprowadzona   w   terminie   i   wysokoSci
okreSlonej   przez  Burmistrza,   przy   uwzghednieniu   moZliwoSci  oraz  sytuacji
finausowej gminy.
Podstawq    hallndapji    finduszu    w)magrodzeh    na    rok    2017    jest    miesieczne
\vynagrodzenie kaZdego  zatrudnionego praco\unika ustalone na dzich 3 1.08201 6 I-.
(bez  odpraw  i  nagr6d jubileuszolvych,  ekwiwalent6w  za urlop)  z uwzglednieniem
sketk6w   w)mikqjapych    z   planowanego    zwiekszenia   tub    zmniejszenia   stanu
zatnrdnienia  do  korica 2016  I.    i   w roku 2017.  Planowany fundusz w)magrodzch
powieksza           sic           o           planowane           do           w)platy           w           20 1 7
roku nagrody jubileuszowe, odpra\vy emerytalne - zgodnie z zalapzong- \vykazem
stanowisk pracy.
Oderavw emervtalne nalezv zaDlanOVVa6 |wlacznie dla lJraCO\hmik6w. kt6rzv zloza
stoso|hme oSwiadczenia o zamiarze DrZeistia na emerVture W roku 2016.
W)magrodzenia obejmujq paragrafy: 4010, 4040, 4100, 4170, natomiast pochodne od
lvynagrodzed paragrafy: 4110, 4120,

8)    ustala sic fundusz nagr6d w |vysoko5ci nieprzekraczqjapej 5,0 %  kwoty vy)mikajqcQj
z  §  4010 ustalongj dla pracolunik6w zatnldnionych  w ramach stosunku pracy>
z   w5trapZeniem nagr6d jubileuszo\vych, odpraw rentolvych i emerytalnych oraz
ekwiwalent6w za urlop>

9)    lvydatki na lvynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) kalkulowa6 wg planowanych
um6w,  ze wskazaniem  kwot przewidzianych na realizacj? kazdej  z nich,

10)    szaoujap plan lvydatk6w na lvyplat?  dodackowego  lvynagrodzenia rocznego  nale2y
uwzg1?dni6 tylko te elementy \vynggrodzch, kt6re stanowiq podstaw? naliczenia tzw.
"13% pensji, zgodnie z obowiqzljapymi przepisami,

1 1)      przy planowaniu przychod6w nalezy uwzg1?dni6 lxply\vy pochodzape z:
a)   kredyt6w i podyczek,
b)    innych operaQji finanSO\vyCh,

12)     przy planowanin rozchod6w nalezy uwzglgdni6:
a)   splaty rat kredyt6w i pozyczek,
I))   inne operacje finansowe,
c)   \vysokost udzielonych por?czefi i gwarancji.

2. Qpracowane projelrty plan6w sq propozycjami  jednostck organizaeyjnych gminy oraz
referat6w Urzedu  i mogq bye zmienione w trakcie dalszych prac mad plc)jektem bud2etw



§6. 1.  Materialy planistyczne przedidadajq:
1)   kierownicy  gminnych  jednostek  budZetolvyCh,   inStytuCji   lultury,     radni  OraZ

samorzqdy  Mieszkahc6w,   w  terminie   do   30   wrze5nia   2016   I.   Wnioski   o
uwzglednienie  vydatk6w,  w  projekcie  budZetu  na  2017  r.,  nalezy  sklada6,  za
posrednictwem,  wlaScivych  referat6w  merytorycznych  gminy.  Wnioski  winny
zawiera6   dane   dotyczape  proponowanych  naldad6w  flnanSO\vyCh  VIaZ  Z  iCh
uzasadnieniem,

I  2)   kierovIliCy   referat6w   mer5rforyCZnyCh   Urz?dr,   w   oparciu   o   zweryflkOWane
vIliOSki, O kt6rych mowa wpkt 1 opracovlljq Plany rzeczowe. Weryflklljq i OPiniuja
takze projekty plan6w flnanSO\vyCh j ednOStek OrganiZaCyjnych gminy i PrZekaZuja
Burmistrzowi w nieprzckraczalnym  terminie do dnia 10 paZdziernika 2016 r.

3)   kiero\unicy referat6w merytorycznych Urzedu, kt6rzy    przedstawiajq propozycje
podziafu  Srodk6w  dla  organizacji  pozarzedolvych  i  podmiot6w  prowadzapych
dzialalno S6 poz)rfku pub]icznego z uwzglednieniem ro dzaj u zadania oraz lays okoSci
Srodk6w na poszczeg6lne  zadania w uldadzie  dzial6w i rozdzial6w klasyflkaCji
budzetowej   w te-inie do dnia 9 paZdziernika 2016 I.

4)  dyrektorzy  plac6wek o5wiatolvych  skladajq do  kiero\unika  Referatu Spraw
Spolecznych  luniosld na  realizacj?  remont6w  okreSlajqc col,  zaleres  rzeczolvy,
szaounke\vy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia
22  wrae5nia 2016 r.  Kiero\unik  referatu dokonuje weryflkaCji PrOPOnOWanych
remont6w,  uwzg1?dniajap  najbardziej  priorytetowe  i  przedstawia je  do  dnia  30
wrzefnia roku 2016 r.

5) kierolunik  referatu  Spraw Spolecznych dokonuje dodatkowo szczeg6lowej analizy
i weryfikacj i material6w planistycznych otrzymanych o d nadzorowanych j ednostek
oSwiato\vych gminy pod wzgledem ich zgodnofci  z ahalszanli OrganiZaeyjn)mi
weryfikacji i podziafu Srodk6w  na  remonty i  sklada  material planistyczny
w terminie do dnia  30 wrze5nia roku 2016 r.

2.   Materialy planistyczne nalezy sklada6 lvylacznie  na drukach wg wzor6w od nr 1
do ur 12 zalapzonych do zarzadzenia ( poza plac6wkami o5wiatolvymi- w zakresie
lvynagrodzed, kt6re przedstawiaj a materialy na odrebnych wzorach).

3.    W zalaresie \vydatk6w nalezy dodatkowo przedlozy6 \vykaz poszczeg61nych
przedsieyzi?6 przewidzianych do lvykonania w 201 7 I. w zakresie:
-  organizacj i imprez sportowo-rekreacyj nych, kulturalnych,
-  organizacji targ6w, konkurs6w, dozynek, rajd6w
-  zakup6w i usfug promoeyjnych, w tym imprez promoeyjnych
-  orgahizacji lvymiany z miastami partnerskimi,
-  organizacji lvystaw tematycznych,
-  pozostale lvy2ej nie lvymienione.

Wykazy winny zawiera6: nazwe zadania oraz keszty  organizacji tj. : zakup  nagr6d
material6w, transport, \vynagrodzenia z tyrfurdu zawartych um6w (majqc na uwadze
klasyfikacj e budZetowa naleZy sporzedzi6 ode?bnie \vykaz um6w realizowanych
przez osoby flZyCZne i Odrgbnie PrZeZ POdmiOty gOSPOdarCZe) \vynaj em tOalet,
ochrona, ubezpieczenie, itp.
Planujap nagrody za udzial w konfursach itp.  nale2y wskaza6 form? ich udzielenia

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

w wersji papierowej (sekretariat urzedu, pok6j nr 2 10, gdzie nadana zostanie data
lxplywu) oraz elektronicznej - slrarbnik drawsko| w terminach wy2ej
okreSlonych.

?7. 1.  Przyjmuje sic nastapujape zalo2enia do projelchl bud2etu na 2017 rok oraz lata
nastapne  (WPF)w zalfl.esie planowania zadafi  inwestycyjnych i remontorvych:



1)  projekt planu zadah inwestycyjnych winien uwzgledria6:
a)   zadania nowe oraz  kortymuowane w rcku 2017 i w latach nastapnych,
b)   zadania przewidziane do 1.ealiZaCji PrZy udZiale Srodk6w finansovych
budzetu pahstwa, funduszy celo\vych, §rodk6w Uhii Europejskiej  rub innych
frodk6w pomoco\vych ®rojekt planu winien uwzg1?dnia6 5rodki flnanSOWe na
zaperunienie udziafu wlasnego),
c)   Srodki finansowe na opracowanie dokumentacji bedacej podstawa do
ubiegania sis o Srodki z innych Zr6del w latach mast?pnych (np. Srodki UE),
d)   Srodki fmansowe na pozyskiwanie gnmt6w do zasobu gminnego oraz na
zvIOty naklad6w poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
e) \vykaz um6w zawartych w latach poprzednich, na okres dfuZszy niZ rok,
lvykraczajqcy poza rck budZeto\vy 201 7,

2) sporzadzajap lvykaz zadah nalezy podawa6 pelne ich brzmienie, kt6re bedzie
obowiazywalo przez caly okres realizacji oraz oznaczy6 - inwestycja lub
remont,

3) w projekcie  planu zadal remontorvych nalezy uwzgledni6 przede wszystkim
zadania, kt6rych realizacjajest konieczna z uwagi na istniejape zagrozenia
budowlane lub lvynika z zaleced kontroli.

2.  Zobowiqzuj? pracownik6w Biu1.a Pozyskiwania Funduszy do p1.ZedStaWienia
Burmistrzowi  oraz kiero\rmikowi I.eferatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i
Gospoda1.ki NieruchomoSciami  propozycji w zakresie zada]i planowanych do
1.ealiZaCji PrZy udZiale S1.Odk6w Urii Europejskiej i innych 51.Odk6w pomoco\vych na
rok 2017 i lata nastepne.
3.   Zobowiazllje kierO`unik6w poszczeg6lnych referat6w do stalej wsp6Ipracy
z kierolunikiem referatu Urbanistyki, Rozwoju Lckalnego i Gospodarki
NienlchomoSciami  w zakresie sporzqdzania niezbgdnej dokumentacji przy ubieganiu
sis o Srodki Unii  Europejskiej i inns Srodki pomocowe.
4.  Zobowiapuje  pracolrmik6w Biura Pozyskiwania Funduszy, przy wsp6Ip1.aCy
z kiero\unikami referat6w, do stalego monitorowania prawidlowo Sci realizacj i zadari
wsp6Ifmansowanych 5rodkami Unii Europejskiej i innymi Srodkami pomocolvymi,
oraz do sporzqdzania okresolvych sprawozdafi w i)- zaleresie.

§8.      Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

))ci1'  Zb

i,,,,,,,.\

lew PLak



Piecz?6 Wz6rur 1
do Zarzqdzenia Nr 122/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sieIPhia 2016 rokel

Plan dochod6w jednostek bndZ.etowych gndny na 2017 rok
w zlotycI1

DziaI. Rozdz. § Zr6dlo I)OChOdZenia dOChOd6w

PIanowanewykonanieZa2016rok
Prognoza na 2017 rokwtym:

biedace
Maj athowe§:0760,07700780,0870

Dochody og6Iem

® odpisy)
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foiecz?6)
Wz6¢nr3
do Zarzqdzenia  ur   122/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia2016 r.

Kalkulacja      wynagrodzeri
na 2017 rok

rozdzial
w zlotych

•.xf2:<
-`, iPrz-ew-idgivane-_-

_-:_,  -  ly--OPam|e(ma\- -. -ProJekt.Planu.,-
- ;            I.            I          I I                      |l                      .

I :lI- .-      _    ,16_1.;--,_S'_-_-_'-
-,     -rr-J--

1. Wynagrodzenia o sobowepracolrmik6w(?4010),w tym

a) zasadnicze, wysluga,dodatki

b) nagrody j ubileuszowe
c) odprawy emerytalne
d) ekwiwalenty
e) fundusz premiowy

I) fundusz nagr6d

2. Wynagro dzenia bezo sob owe(§4170)-osobyflZyCZne

3. Wynagro dzenia agencyj no-prowizyjne(§4100)

4. Dodatkowe lvynagro dzenieroczne(§4040)

Wynagrodzenia og6Iem:
5. Zatrudnienie :

- Srednioroczne w osobach
- Srednioroczne w pelnychetatach

- stan na kollieC danegO OkreSu(osoby/etaty)

6_ Srednia placa
- Srednioroczna z poz. 1

- bez lb-f

®o dpisy)



Dzial

®iecze6)
Wz6rur4
do Zarzad2.enia  nr   122/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2016  r.

Projckt planu finansowego jednostek budZetolvych na 2017 rok
Zadania wlasne / zadania zlecone *

? rozdziaI
w zlotych

-
_   _I)fzei5tI_dgiv_alle -

.

I                                 .    .    I        I        .    I        .

-
.         I        .                 I              I

I --
I. Dochody realizowane pIZeZ jednOStkebudZetowa(szczeg6lowowedfugfr6delpowstania)

Z togo:
1. Dochody bieZqce(szczeg6lowowedfug Zr6del p owstania)

1.1

1.2

2. Dochody majatkowe (§0760, §0770, §0870)(szczeg6Iowowedfug2r6delpowstania)

2.1

2.2

II. Wydatki og6Iem
Z togo:

1. Wydatld bieZace jednostek budZetowych
1.1 Wy-grodzenE2\

Z tego:

1.1.1 W]magrodzenia osobowe praco\unik6w 4010

1.1.2 Wynagrodzenia agencyj no-prowizyjne 4100

1.1.3 D odatkowe \vynagrodzenie roczne 4040
1.1.4 W)magrodzenia bezosobowe - osoby flZyCZne 4170

1.2. Pochodne od `vynagrodzefi
Z togo:

1.2.1 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4110

1.2.2 Skladki na Fundusz Pracy 4120

1.2.3 Skladki na ubezpieczehie zdrowotne 4130

1.3. OdI)iSy na Zaldadowy fundusz twiadczefisocjalnych

1.4. Dotacj e (dotyczy referat6w urzedu) z togo:
1.4.1 Dotacje przedmiotowe, w t)-:

1.4.2 D otacj e podmiotowe
Z tego:



1.5. Srodld flnansowe na zadania publiczne1vynikajaCeaart.4ust.1ustalvyodzialalno5cipotytkupublicznegoiowolontaI.iaCie,kt6replanujesicpowierzy6dorealizacjipodmiotomprowadzacymdzialalno§6I)OZytkupublicznego,bqdZjednostkomorganizacyjnymmiasta(dotyczyreferat6wurzedu)

Z tego: (w)mieni6 zadania i lvysckoS6§rodk6w)

1.5,1

1.5.2

1.5.3

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

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7. Pozostale lvydathi rzeczowe
1.7.1 4210

1.7.2 4240

I.7.3 4260

1.7.4 4270

1.7,5 43 00

W i)m: lvynagrodzenia bezosobowerealizowaneprzezpodmiotygospodarcze

1.7.6 4350

I.7.7 4360
1.7.8 4370

1.7.9 4410

1.7.10 442 0

1.7.11 4430

1.7.12 4700

toodpisy)
.     skreSli6 zb?dne



Plac6wka oSwiatowa
(szkola, przedszkole)

VIzdr" S
do Zarzqdzenia  nr  l22/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dria 29 sierpnia 2016 I.

Proj ekt zatrudnienia
w plac6wkach ofwiatorvych w 2017 roku  (*)

w zlotych
• prZewidgivane-

-   pi_ifina 2bifrok -poz-.

1. Liczba uczeszczaj apych dzieci
2. Zatrudnienie - nauczyciele, w tym:

- staZy§ci

- kontraktowi
- mianowari
- dyplomowani

3. Zatrudnienie obsfugi
4. Liczba dzieci przJapadajqCa na1zatrudniongosobe

5. Liczba dzieci prz)padajqca na1nauczyciela

* tabele nalezy lvypeini6 odr?bnie na ka2da plac6wke oSwiatowa

®o dpisy)



a

::;:I§iii!:

t€StoICSr\t=S:J=®.S:®Ca®i.S`S:at3NaS:j3J=®C)a

-`:i-..,.-eJ

___A?fa,       -I?8-Ea--:.

fe±   ,---a._-_i,t\,-,a,-

_-e       -
_   I.-     _--_I.+_,-a,_-i'

F]':  ia!-Ii-\
•,8-    -lap_

.-       _
+L=-_B|,l--  -a"_         _,..I8-----,Eo

_E.%

•a3-~   -.Ir^_----c¢---\H

-

T.    g,-a +-+i-   +I^-::,  ,-.a-'g__

•.7.   i

t>_I+,,a__,cu5,:_i-_a
•'_-^i*              _I

--8

_ ___=_I_+_----,     g- ----E--_-i5---d;-'-_-±_---,-a-'--I--i

cCNe3•®I

-

--     _--6.---,~- \e=I.E` c=L  +_>-__-_-a__i_J3___RI--_ --I'rn-a-I,--

-^eS,    _a-

-
i±  ---

-I-,       c¢-

a-__I

-,-,             a3--          -

___           .5|

6*__I.a-:i-_:

-_I-i--_        I,      __-_I-®l|i?--

•l,.   ,,_E2;•!!-__:--€-u|fi'

.-i    Eil-}_-  J.93_-ID]:-

--_S      £.--_-_-cS, ==LI   -i-I>__

•€l
iio

:.;

.§



S

<®aLStVi

a_   e±.a:i,a,a       __--a----_-==_ei-I---

-I  eI-
:  _-,     _

--

E=Ct_E-a-v)-aal

-

•:a
a)   -.   _-

__ c3-_t8 Ei--        ,

%    E'Lco-I,_-I--`JJJ-

_   il,l,A                           -    -a__-=_i+-_--`'un_

-

_=:-:i--i-_      ce-_--i-,I:a

.-

-

I

.:I:i;:

:.:: Iii€!;

•...:.;  I



foiecze6)
Wzdrur8
do ZarzqdzeniaNr 122/2016
Bu-istrza Drawska Pomorskiego
a dnia 29 sierpnia 2016 r.

Projekt I)lanu finanSOWegO inStytuCji lunltury
na rok2017

Nazwa instytucj i kultury

w zlotych
I l|

I
1 2 3 4 5
I. Przychody og6lem

Z togo:

1. Dotacja ustalo- przcz organizatora:

Z togo:

dotacja na (lalalalno§6 bictqcq

dotaofa- rm organizdye imIIreZ

dotacja na remoltry

llotaofa na iltwestycje

2. Dotacja otrzymana/wnioskowana zbudZetupafistwa

3. Inne dotacje

4. I)ocho dy lylasne

W tym..

sprzedaZ llslllg

najern i dzjlerZouva sldadllihdW

§rodki od os6b fiayczltyCh i ProwttyCh

a(lsetkl bankowe

pozostale (darowivly} sponsorzy) itp

wplywy a operaofi finansowych

eyskl llallZ]vyCZlljlle

II. Koszty dzialalnoSci og6Iem

1. Wydatki bieZaceS w tym:

a) Adm inistracj a

b) Materialy

c) energia, gaz) woda

d) vyn agrodzen ia

W tyn...

wynagrodrenia osol)owe - osobyfit;yC7Jte



wyrmgrollzenia bezosobowe

Honort|ria

llgenayj no-prowi7.yjne

e) Skladki  na  ubezpieczenie spoleczne iFunduszPracy

I) odpis na zFSs

g) amortyzacj a

h) podatki i oplaty

i) uslugi transportowe

i) uslugi rcmontowe i konserwatorskie

k) uslugi pocztowe i telckomunikacyjne

I) uslugi  pozostale

W tym: `vymgrodzenia bezosobowerealizowanycllprzezpodmiotygosI).

I) Swiadczenia dla pracownik6w

un1 p odr62e sluZbowe kraj owe

n) podr6Ze sluZbowe zagraniczne

o) koszty reprezentacji i reklamy

p) l{oszty operacji finansowyclt

I.) pozostale koszty operacyjne

s) warto56  sprzedanych towar6w

i) straty nadzwyczajne

2. Inwestycj el w tym :

Ill. Wynik flmnsowy

Srednioroczna liczba zatrudnionych(wosobach)

Srednioroczna liczba zatrudnionych(mpelncetaty)

Stan nalcZnofci

Sta n zobowiz[zafi

W tym: wymagalnyclI

Stan 5rodk6w pienie2nych

W zalaczeniu: 1. Plan remont6w i inwestycji

g]6wny ksicgowy data dyrcktor



®iecze6)

Wz,6r" 9
do Zarzqdzehia Nr 122/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z chia 2 sierpnia 2016 I.

Dotacj e celowe na zadania wlasne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finans6w publicznych i nie dzialajacych w celu osiqgniecia zysku na 2017 rok

DziaI RozdziaI Nazwa zadania
Przewidywanewykonanieza2016 Plandotacji na2017rok

1 2 3 4 5

o GdLEM

®odpisy)



toiecze6)

Wzdr" 10
do ZarzadzehiaNr 122/2016
Bu-istrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia2016 r.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumieh w 2017 r.

DziaI RozdziaI Wyszczeg6lnienie
Plan dotacjina2017rok

1 2 3 4

o G6LEM

(p odpisy)
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