
ZARZĄDZENIE Nr198/20
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia/l_września 2020 roku

w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych
na rok budżetowy 2021

Na podstawie @ 1 uchwały Nr XXXV/207/10 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia
28 lipca 2010 roku W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących
projektowi budżetu

zarządza się, co następuje:
@ 1. Zobowiązuje się podległe jednostki i kierowników referatów

do opracowania materiałów planistycznych dochodów i wydatków oraz zadań
inwestycyjnych na rok budżetowy 2021.

52. Materiały planistyczne winny być opracowane na podstawie szacunkowego
wykonania za rok 2020 według następujących założeń:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób frzycznych na
poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów,

2. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem
planowanego wzrostu stawek,

3. dochody z majątku gminy na podstawie wykazów składników majątku
planowanych do sprzedaży na 2021 rok,

4. subwencje i dotacje na podstawie informacji od właściwych organów,
. wydatki bieżące i majątkowe w formie tabelarycznej wraz z objaśnieniami,
przyjmując na rok 2021 średnioroczny wzrost planowanych cen towarów
i usług konsumpcyjnych na poziomie 2 %, uwzględniając zadania ujęte
w wieloletniej prognozie finansowej,

6. wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przyjmuje
się na poziomie wynagrodzeń na 2020 rok.

7. zarówno plan dochodów jak i wydatków powinien być opracowany
z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny, uwzględniając obecny stan
gospodarki oraz niepewność dynamiki i dalszego jej rozwoju.

53. Rady sołeckie oraz organizacje pozarządowe składają do Wójta Gminy
wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy w terminie do dnia 20 września 2020
roku.
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54. Jednostki organizacyjne gminy składają do Wójta Gminy wycinkowe
materiały planistyczne w terminie do dnia 5 października 2020 roku.

5 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
56. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

na tablicy Urzędu Gminy.
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