
Zarz^dzenie Nr 55/2017

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 15 wrzesnia 2017 r.

w sprawie opracowania materiatow planistycznych do projektu uchwaly
bndzctowcj Gminy Ostrowek na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzic
gminnym (D/. U. z 2016 r. poz. 446.1579,1948; z 2017r.poz.730,935) oraz art. 233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz. 1870,1948,1984,2260;
z 2017r. poz.191,659,933,935) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Informuje si? mieszkaricow, organizacje pozarzadowe, stowarzyszenia, koscioly,
rady soleckic oraz inne podmioty z terenu Gminy Ostrowek o mozliwosci skladania
wnioskow do projektu budzetu na 2018 r. Wnioski te moga^ bye skladane do Wojta Gminy
do 16 pazdziernika 2017 r.

§ 2. Zobowiazuje sie kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowek,
jcdnostki sektora finansow publicznych finansowane z budzetu Gminy Ostrowek,
badz powiazane z budzetem otrzymywana dotacja, pracownikow merytorycznych
rcali/ujacych zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzedzie Gminy Ostrowek do
opiacowania materialow planislycznych do projektu uchwaly budzetowej na 2018 rok
di> 16 pazd/icrnika 2017 r.

§ 3. 1. Okresla si? zalozenia do projektu uchwaly budzetowej na 2018 rok zgodne
z /.alaezmkiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Wzory drukow do projektu uchwafy budzetowej na 2018 rok zgodne ze wzorami
podanymi na 2017 rok.

§ 4. Ustalenia zawarte w zalacznikach do niniejszego zarzadzenia maja zastosowanie
do projektow planow fmansowych jednostek budzetowych i instytucji kultury.

$ 5. Nadzor nad caloksztaltem prac zwiazanych z przy goto wan iem projektu uchwaly
budzetowej na rok 2018 Gminy Ostrowek sprawuje Skarbnik Gminy.

$ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogtoszeniu.
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Zalqcznik nr 1
do Zarzqdzenia W6jtaGminy Ostrbwek nr 55/2017 z dnia 15.09.2017r.

Zalo/cnia do projektu uchwaty budietowej
Gminy Ostrowek na 2018 rok

1. Do sporzadzenia projektu planu finansowego prognozowanych dochodow nalczy
przyjae nastepujace wytycznc w oparciu o:
LI) / tylulu dochodow podatkowych przypisy z 2017 roku,
b) / tytutu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej, dotacji na

fmansowanie zadari wlasnych w oparciu o informacje Wojewody Lodzkiego
i KBW Dclcgatura w Sicradzu,

c) / tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob flzycznych,
/ tytutu subwencji ogolnej w oparciu o informacje Ministra Finansow,
/. tytulu dotacji i srodkow na fmansowanie wydatkow z udziatem srodkow
unijnych na podstawie zawartych umow,

d) inne dochody w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok.
2. Do sporzadzenia projektu planu fmansowego prognozowanych wydatkow biezacych

nalczy przyjac przewidywane wykonanie za 20! 7 rok, natomiast wydatki tnajatkowe
lo konlynuacja inwestycji rozpoczetych i nowe zadania inwestycyjne w uzgodnieniu z

Wqjlem Gminy.
3. Wynagrodzenia osobowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Nalc/y ujac planowane nagrody roczne na poziome 5 % funduszu pfac oraz nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne.

4. Do projcktow planow finansovvych nalezy przyjac wynagrodzcnie minimalne
\ wysokosci 2 100,00 zl.

5. Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych nalezy przyjac na poziomie 2017
roku.
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