
  ZARZĄDZENIE NR 110 /2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

 

z dnia 13 września 2011 r. 

 

w sprawie opracowania i składania 

planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego gminy 

i planu działalności Samorządowej 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 Uchwały Nr XLV/303/2010 Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 1.Opracowany i podpisany przez kierownika i głównego księgowego projekt planu 

finansowego lub projekt planu działalności jednostki organizacyjnej gminy wraz z opisem  musi 

zostać przekazany Burmistrzowi Książa Wlkp.: 

 

1) w 1 egzemplarzu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia do dnia 10 

października 2010 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 samorządowej 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 samorządowej instytucji kultury wynikających z uchwalonego 

budżetu, 

2) zmian dochodów lub wydatków występujących w ciągu roku budżetowego. 

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. założeń do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, tj. 

-     prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 4,2 %. Projekt planu finansowego na 2012 rok wydatki 

bieżące należy zaplanować na poziomie planów finansowych z roku 2011 – nie zaliczać wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń i funduszu socjalnego.  

 dla nauczycieli  od września 2012 r. - 5 %  

 minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wynosi  1 500 zł. 

-    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   

zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela – kwota bazowa na rok 2011 wynosi 2 446,82 zł. *110% 

=  2 691,50 zł. Na rok 2012 do zaplanowania budżetu  przyjmuje się wzrost o5%, co stanowi 

kwotę 2 826,00 zł. na 1 etat. 

  



 


