ZARZ'ĄDZENIE NR 0050.1.53.20
13
woJTA GMINY nogRznŃ

wIELKI

z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie za|ożeńdo budowy projektu uchwaĘ budżetowejGminy Dobrzeń Wietki
na 2014rok.
Na podstawie$ 1 ust. 1 uehwałyNr XLVI/348|20I0 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budzetowejpostanawiam,co następuje:

sl
Przyjąć,załoŻęnia
do budowyprojektuuchwałybudzetowejGminy Dobrzeń Wielki na2O14
rok, stanowiącezałączniknr 1 do niniejszegozatządzenia'

$2
Wykonanie zarządzenta powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń
Wielki.

$3
Zarządzeniewchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

ZaŁączniknr I
do Zarządzenia
Nr 0050.1.53.f013
Wójta Gminy DobrzeńWielki
r.
z dnia 30.08.2013

Przyjęte wskaźniki budowy projektu ustawy budżetowej państwa na f014 r. na
podstawie prryjętego przel' Radę Ministrów

12 czerwca 20|3 r. dokumentu

,,Założrcniaprojektu budżetu państwa na rok 20|4,, .z

-

wzrostPKB o

2,5oń

średniorocznywzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych o

2,4%o

wzrost przeciętnego wynagro dzenia
w gospodarce narodowej o

3,5yo

wzrost przeciętnego wynagro dzenia
w państwowej sferze budzetowej o

0,00/o

Przyjęte wskaźniki budowy projektu budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 2014 r.:

il.

planowane wydatki dot. wynagrodzęn
i pochodnych

m.

na Poziomie2}I3 t.

Przy opracowaniu materiałów planisĘcznych na f0|4 r,,, należy uwzględnić
następującezasady:

1 ) Wysokośćwydatków bieżących na 2OI4 r. ustala się na poziomie przewidywanego
wykonania za 2073 r. Propozycje dodatkowego zwiększenia wydatków bieżących
ponad podany wskaŹnik, muSZą mieó racjonalne uzasadnienia mogą doĘczyć, np.
planowanych wydatkó w związanych z eksploatacją obiektow i ich wypos aŻęnia.

2) Do planowanej kwoty środków na wynagrodzenia pracowników w 2014 r. przyjąć
na1eŻywszelkie zmiany jakie nastąpiły w stanie zatrudnienia w roku 2013 r.,
przewidywany wzrost dodatkow stażowych,wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw
emer1.talnych. Przy występowaniu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
naleŻyprzedłoŻyÓvtykazy pracowników i zaplanowane kwoty.
3) Wynagrodzenia dla nauczycieli ustala się w oparciu o informacje podane przez
Ministra F inansów z uw zg|ędnieniem planowanych awansów zawodowych.

4) Do projektu planu dochodów na\eĘ dołączyÓ informację o sposobie wyliczenia
wielkościujętych w paragrafach.

s) Projekty planów

finansowych należy sporządzić w układzie klasyfrkacji budzetowej

ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia f marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środkówpochodz4cychze źródęłzagraricznych(Dz. u. Nr 38, poz.207 zpóźń. zm.)
oraz wedługwzorów określonychodrębnym pismem.

