
Zarządzenie Nr 112015
Zarządu Powiatu Grudziądzkie go

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planisĘcznych przez podległe powiatowi jednostki
organżaryjne i wydziaĘ starostwa

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXVIII/19l20l0 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia

11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej

Zarząd Powiatu
zarządza, co następuj e :

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budzetu na rok 2016 nabazie wykonania

budżetu zalpółroczęZ)I1 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu

następujących wskaźników:

1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 3,0 Yo;

2) wzrost wydatków Tzeczorycho 0 %o;

3) wysokość dodatkowego wynagrodzeniarocznego za20l5 rok - 8,5 Yo;

4) wysokość składek na ubezpieczęnia społeczne - I7,10 %o;

5) wysokośó składki na Fundusz Pracy - 2,45 %o;

6) wielkość odpisu na Zald,adowy Fundus z Świadczeń S ocj alnych

a) dlapracownika - I.094,00 zł,

b) dla emeryta - 183,00 zł.

- dokładne przeltczenie musi nastąpić po ukazaniu się wskaźników z GUS zgodnte z

ustawą o ZFŚS.

§ 2. 1. Przy ustalaniu budzetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie przyjmuje

się, że planowany budZet jednostki ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej

jako iloczyn przeliczentowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu

określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na2015 r. tj. 5.258,6754 zł

(który jest kwotą jednostkową na vcznia) powiększonej o 1,7 oń (planowaną inflację) -
obliczony wg wzoru:

BJ: PL x 5.258,6754 zł



pIZy czym:

BJ - budZet jednostki oświatowej.

PL - przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie

z załącznikiem nr 1. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów

ustalona jest na dzief' 1 0.09.20 1 5 roku,

2.Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest narcalizację zadań:

1) finansowanie wydatkówbieżących (w tym wynagtodzeńpracowników wrazz pochodnymi);

2) finansowalie zadai z zakcesll doksźałcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z

uwzględnieniem doradźwa metody cznęgo (w wysoko śct I%o planowany ch roczny ch środków

pI zeznaczonych na vlynagr o dzenia o s o b o w e nauczyc i e l i) ;

3) finansowanie wydatkow związanych z indywidualnym nalczaniem;

4) dofinansowanie wydatków związanychzv,rypłaceniem odpraw nauczycielom na podstawie

art.20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia;

5) finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i
p onadp o dstawo wych związane go z w dr o żęńem nowych ramowych p l anó w nauczania;

6) finansowanie zadan z zakresll pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki

zdrowotnej (w wysokości 0,3Yo planowanych rocznych środków przeznaczonych na

vłynagr o dzenia o sobo w e nauczycieli) ;

7) finansowanie zadanz zahesutworzenia specjalnego funduszu nagród dlanauczycięIi zaich

osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze (w wysokości I% planowanego rocznego

osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli) ;

8) finansowanie kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych

przedmiotów zawodowych;

9) finansowanie odpisu nazaJ<ładowy fundusz świadczeń socjalnych dlanauczycieli będących

emerytami i rencistami;

3, Wskaźniki do przygotowania proj ektu budżetu na 20I 6 r. to :

1) dla v,ynagrodzeinauczycieli wzrost o 0%o;

2) dlapracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia20l6 r. o 3,0ań.

§ 3. Wysokośó dotacji i subwencji uwzględnić w wysokości roku bieżącego, a po

ottzymanilvrylycznychdokonaćpowtórnejanalizyiwprowadziczmiany



_3

§ 4. Wysokośó rezerwy budZetu powiatu na nieprzewidziane wydatki w miarę

możliwości projektowanego budZetu ustalić do wysokości |Yo wydatków bieżących,

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczegółowości klasyfrkacji

budzetowej zgodniezzałącztlkami nr2- dochody i nr 3 -wydatki orazzczęściąopisową

w terminie do dnia 10 października 2015 r. z zastosowaniem rczporządzenia Ministra

Finansów z dnia2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środkówpochodzących ze źródęŁzagranicznych(Dz.U. z20I4

r. poz, 1053 zpożn. zm.).

§ 6. Po otrzymaniu wficznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej

analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2016 rok.

§ 7. Wykonańe Zarządzeniazleca się Kierownikom jednostek organizacyjnychoraz

Kierowniko m wy działow Starostwa.

§ 8. Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem podpisania,

Zarząd Powiatu:

Człone ądu

Grz.



Nr1

szkoła
Rąm

p-2 P-3 p- 5 ?-1l P26 P-2E P-29 P33 P- 3ó P-J P-3t

RaM

l00 070 100 035 0,38 l40 2,90 360 950 0,08 0,17 o,20 004 4,00 l50 650 950 0_02 0_84 0.03

09629Es%l 09629E9@6l 09629Bs96] 0_tr29E9@6l 09629Es%l o,%29E9o96l 0 9629890961 0.962989096l 0,%29890ftl 0,9ó2989@6] 0,%298s%l 096298s96] 0,962989@6l o.rc989@ó| 0-962989@6] 0 962989096I 0 962989@6l 0.%298Ę96l 0 96298s96 l 0962989096] 0.962989096l

PźeliQeilowlli brilenbw(Pl,) 00m qm0 0 000 0 000 0@0 0.0m 0,000 0 000

shodtd okśloly lźJ uqllliu
śobwencji ogólrei cĘści ośwbbwej N
20ls mk lj.5258,675{ il'r,7 (lbfucja)

=5J48p0 d



ZałącznikNr 2

DoCHoDY
PROJEKT BUDZETU NA 2016 RoK

Dział Rozdzial Paragraf Nazwa

Plan na
2015 rok wg

stanu na
30.09.2015

Przewidywane
wykonanie za

2015 rok

Projekt
budżetu na
2016 rok

wgzałożeń

Projekt
budżetu na
2016 rok

wg
Zarządu

"ń (8:6) Uwagi

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 10



Poz. 1- dotacje i subwencje

Poz.2- świadczenia narzęcz osób fizycmych
Poz. 3 - wydatki bieżące jednostek budżetowych

Poz.4 - wydatki majątkowe

Poz. 5 - obsługa długu publicznego
Poz.6 - wydatki narealizację programów
finansowanych z udziałęm środków, o których
mowa w art. 5 ust. l pktz ustawy, w tym wydatki
budzetu środków europej skich
Poz,7 - środki własne Uni! Europejskiej

Załącznik Nr 3
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