
  ZARZĄDZENIE NR 95 /2009
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie opracowania i składania
planów finansowych jednostek budżetowych, Zakładu Budżetowego gminy i planu działalności 

instytucji kultury 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia  29  czerwca  2006  r.    w  sprawie  gospodarki  finansowej  jednostek  budżetowych,  zakładów 
budżetowych  i  gospodarstw  pomocniczych  oraz  trybu  postępowania  przy  przekształcaniu  w  inną 
formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz.783) oraz Uchwały Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w 
Książu  Wlkp.  z  dnia  4  grudnia  2006 roku w sprawie  procedury uchwalania  budżetu  gminy oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektów budżetu, 
zarządzam co następuje:

§  1.  1.Opracowany  i podpisany  przez  kierownika  i głównego  księgowego  projekt  planu 
finansowego lub projekt planu działalności jednostki organizacyjnej  gminy musi zostać przekazany 
Burmistrzowi Książa Wlkp.:

1) w  1  egzemplarzu,  zgodnie  z załącznikiem  nr  1  do  niniejszego  zarządzenia  do  dnia  15 
października 2009 roku, 

2) w 2 egzemplarzach,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w przypadku, 
kiedy kierownik otrzymał informację o proponowanych kwotach dochodów i wydatków oraz 
dotacji dla instytucji kultury, wynikających z Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie 
przyjęcia  projektu  budżetu  gminy  Książ  Wlkp.  –  w terminie  określonym  w  ustawie 
o finansach publicznych.

2.  Opracowany  i podpisany  przez  kierownika  i głównego  księgowego  plan  finansowy  lub  plan 
działalności jednostki organizacyjnej gminy musi zostać przekazany Burmistrzowi Książa Wlkp., w 2 
egzemplarzach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia w przypadku:

1) zawiadomienia  o ostatecznych  kwotach  dochodów  i wydatków  jednostek  organizacyjnych 
gminy  oraz  kwot  dotacji  dla  instytucji  kultury  wynikających  z uchwalonego  budżetu, 
w terminie  określonym  w rozporządzeniu  Ministra  Finansów wymienionym  w podstawie 
prawnej,

2) zmian  dochodów  lub  wydatków  występujących  w ciągu roku  budżetowego  -  w terminie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wymienionym w podstawie prawnej.

3.  Projekty planów finansowych  i  planów działalności  oraz  plany finansowe  i  plany działalności 
zostają sprawdzone ze stanem wynikającym z uchwał lub zarządzeń.
4. Po  weryfikacji  projektów  planów  finansowych  oraz  planów  finansowych,  jeden  egzemplarz 
pozostaje w Referacie finansowym Gminy, a drugi przekazywany jest kierownikowi danej jednostki, 
natomiast projekt planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 pozostaje w Referacie finansowym Gminy 
jako dokument roboczy konieczny do przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Książ Wlkp.

5.  Wskaźniki wg. projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, tj.
-     prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 1,0 %;
− planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników 1,0  %;
− dla nauczycieli od stycznia 2009 r. od września 2010 r. 7%.
− minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010r. wynosi  1 317 zł.
-    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 



zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela – 2 177,86 z 2009r. * 2,33%  *110% =  2 451,46 na 1 etat 
oraz 1 155,56 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego.

( tj.  przeciętne wynagrodzenie  II kwartale 2009r. wynosi 3 081,48 zł * 37,5%)

§  2.  1.  Kierownik  jednostki  organizacyjnej  gminy  jest  zobowiązany do  bieżącej  kontroli 
wykonywania planu finansowego.
2.  W przypadku  wystąpienia  konieczności  dokonania  zmiany  w planie  finansowym  jednostki, 
kierownik  może  złożyć  na  piśmie  umotywowany  wniosek  do  Burmistrza  Książa  Wlkp.  wraz 
z propozycją dotyczącą wnioskowanej zmiany.
3. Do czasu otrzymania na piśmie informacji o zmianie planu finansowego jednostki dokonanej przez 
odpowiedni organ gminy, kierownik nie ma prawa dokonywania wydatków niezgodnych z aktualnym 
planem finansowym.
4. Nie przestrzeganie zasad dotyczących realizacji planu finansowego powoduje odpowiedzialność za 
naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych  zgodnie  z przepisami  ustawy o odpowiedzialności  za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§  3.  1.  Kierownik  jednostki  organizacyjnej  gminy  jest  zobowiązany  do  przedstawienia 
Burmistrzowi  Książa  Wlkp.   sprawozdań  miesięcznych     (w  terminie  do  10  dnia  miesiąca 
następującego po miesiącu sprawozdawczym) i rocznych (w terminie do 20 stycznia) opracowanych 
na podstawie  wykonania  planu finansowego.  Natomiast  sprawozdań opisowych  w terminie  do 30 
lipca, a rocznego do dnia 20 lutego.
2.  Kierownik  instytucji  kultury  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  sprawozdań  półrocznego 
oraz rocznego opracowanych na podstawie wykonania planu działalności, w terminach określonych w 
ustawie o finansach publicznych.

§ 4. 1. Za realizację planu finansowego pełną odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy.
2.  Wykonywanie  obsługi  finansowo-księgowej  poza siedzibą  jednostki  nie  zwalnia  jej  kierownika 
z odpowiedzialności określonej w ust. 1.

§ 5. Nie wypełnienie  obowiązków określonych w niniejszym zarządzeniu przez kierownika 
jednostki powoduje wyciągnięcie konsekwencji służbowych.

§ 6.  Traci  moc  Zarządzenie  Burmistrza  Nr  118/2008  Burmistrza  Książa  Wlkp.  z  dnia  19 
września 2008 roku.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książ Wlkp.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


