Zarzqdzenie Nr 9 7/2013
Burmistrza Miasta Sarzoka
z dnia 10 wrzeinia 2013r

w sprawie opracowania materiaMw do projektu budietu miasta na rok 2014
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorzqdzie gminnym
(Dz. U Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z pdin. zm.) oraz Uchwaiy Nr XIV/482/10 Rady Miasta Sanoka
z dnia 16 wrzeinia 201 Or. w sprawie trybu prac nadprojektem uchwaiy hudzetowej
zarzqdzam, co nastepuje:

I. Zohowiqzuje naczelnikdw wydzialdw i kierownikdw refiraldw Urzedu Miasta do opracowania
nastepujqcych materiatdw:
1.I plandw wraz z czes'ciq opisowq:
planu dochodriw wlasnych na rok 2014,
planu rzeczowego ifinansowego zad~rrirealizowanych w 2014r.,
plany naleiy sporzqdzik zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansd~)w sprawie szczegdlowej
klasyfikacji dochoddw, wydatkdw, przychoddw i rozchoddw oraz Srodkdw pochodzqcych ze irbdel
zagranicznych opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 201 Or. Nr 38, poz. 20 7 z pdin. zm.
1.2 danych uzupelniajqcych :
kalkulacji poszczegdlnych pozycji planu wydatkdw opracowanych z uwzglednieniem rozmiardw
dzialalnoici rzeczowej (np, liczha m2 drdg przypadajqcych do remontu) oraz kosztu jednostkowego
1.3 czeSci opisowej uzasadniajqcej przedloione propozycje;
2. Zobowiqzuje Dyrektordw jednostek hzrdzetowych (szkdl podstawowych, gimnazjdw, przedszkoli,
ilobkdw, MOPS, MOSiR), Sekretarza Miasta do opracowania:
planu dochoddw i wydatkdw nu rok 2014 (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansdw
w sprawie szczegdlowej kla.syfikacji dochoddw i wydatkdw opuhlikowanym w Dzienniku Ustaw
z 201Or. Nr 38, poz. 207 z pdin. zm.) z przedstawieniem kalkulacji po.szczegdlnych skladnikdw
kosztciw. Przy czym kalkulacja wynagrodzek osobowych powinna zawierak liczbe etatdw, stawki
wynikajqce z kategorii zaszeregowania.
3. Zobowiqzuje dyrektordw instytucji kultucy do opracowania:
plandw finansowych nu rok 2014 wynikajqcych z zalozeh wskainikdw planu rzeczowego.
Kalkulacje wydatkdw z tytulu wynagrodzen osobowych naleiy opracowak na tych samych
zasadach ktdre podano dla jednostek budzetowych. Planujqc stan Srodkdw na koniec roku
hudzetowego naleiy przestrzegak, ahy planowany stan s'rodkdw ohrotowych nie przekraczal
normatywu zapasdw materialowych ,7wiekszonego nie wiecej niz o 1/12 planowanych rocznych
kosztdw wynagrodzeri i pochodnych od wynagrodzen. Instytucje kultury opracowujq plan
finansowy zgodnie z Zalqcznikiem Nr I do Zarzqdzenia.

4. Przy opracowaniu powyiszych plandw ( w us/. 1,2,3) nalezy uwzglednii.:
stan zatrudnienia w 2013 roku z uwzglednieniem uzasadnionych zmian w roku 2014,
ceny, oplaty, stawki podatkowe wynagrodzenia z zaloieniem ich wzrostu w roku 2014, ktdre
zostaty przedstawione przez Rade Ministrdw M ) zaloieniach projektu hudietu parisma na rok 2014
i ksztaitujq sie nastepujqco:
- wskainik wzrostu cen towardw i uslug konsumpcyjnych - 2,4%
- wskainik wzrostu wynagrodzeri - 2,4%
- wzrost s/awekpoda/k(iwi opiat lokalnych - 0,9%.

Plany nalezy sporzqdzii w pordwnaniu do przewidy~lanego wykonania roku 2013
z uwzglednieniem wskainikdw o ktdrych mowa M I ust. 4.

Zobowiqzuje Dyrektordw jednostek budietowych (szkdt podrtawowych, gimnazjdw, przedszkoli
i iiobkdw) do opracowania projektu budietu ~ynagrodzeri i zatrudnienia nauczycieli zgodnie
z Zaiqcznikiem Nr 2 do Zarzqdzenia.

Materiaiy opracowane zgodnie z $ 1 i 2 naleiy przedlozyi. M ) Referacie KsiegowoSci Budietowej
w terminie do dnia 30 wrzeinia 2013r.

Zarzqdzenie wchodzi w Qcie z dniem podpisania.

