Zał cznik nr 1
do Uchwały Nr 134/07
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 3 wrze nia 2007 r.

ZAŁO ENIA DO PROJEKTU BUD ETU
POWIATU PABIANICKIEGO NA 2008 ROK

Przy opracowaniu projektu bud etu nale y uwzgl dni nast puj ce zało enia:
- projektowany wska nik stopnia inflacji 2,3 %,
- projektowany wska nik wzrostu wynagrodze w 2008 roku wyniesie 2,3 %
I. W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorz du
terytorialnego lub zmian dochodów wynikaj cych z innych przyczyn, a tak e zmian
redniorocznego wska nika inflacji dla celów opracowania projektu bud etu
pa stwa na 2008 rok stosownej zmianie mog ulec wska niki dla opracowania
projektu bud etu powiatu.
II. Prognozowane wydatki nale y planowa na zakres działalno ci wynikaj cy
z obowi zuj cych przepisów uwzgl dniaj c:
1. Przewidywany stan organizacyjny na dzie 31 grudnia 2007 roku.
2. Przewidywany stan zatrudnienia na dzie 31 grudnia 2007 roku.
3. Wynagrodzenia według aktualnych anga y pracowników z uwzgl dnieniem
projektowanego wska nika wzrostu wynagrodze w 2008 roku w wysoko ci
2,3 %.
4. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
jednostek samorz dowych planuje si w wysoko ci 8,5% sumy wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud etowej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z pó n. zm.).
5. Punktem wyj cia budowy projektu planu bud etu jednostki organizacyjnej
powiatu na 2008 rok jest uchwała bud etowa na 2007 rok .
Ł czne wydatki bie ce rzeczowe (bez wydatków maj tkowych) nale y
przeszacowa o wska nik stopnia inflacji.
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6. Dla celów planistycznych za podstaw naliczenia odpisów na zakładowy
fundusz wiadcze socjalnych nale y przyj
przeci tne wynagrodzenie
w wysoko ci 2 355 zł.
Jednostki organizacyjne, których odpis na zakładowy fundusz wiadcze
socjalnych kształtowany jest według przepisów szczególnych, przy ustalaniu
obligatoryjnego odpisu kieruj si tymi przepisami.
7. Wydatki maj tkowe i wydatki bie ce nale y dokładnie
ze szczególnym uwzgl dnieniem remontów i modernizacji.

uzasadni

8. Przy zgłoszeniu zada dotycz cych remontów i inwestycji nale y przedło y
pełn informacj o zakresie stanu przygotowa do ich realizacji (opracowany
projekt techniczny, zezwolenia itp.), a tak e uzasadnienie ekonomiczne tych
zada . W przypadku planowania wydatków na inwestycje kontynuowane
nale y dokona analizy i oceny efektów uzyskanych w etapach poprzednich.
Nale y przy ka dej planowanej inwestycji okre li
kontynuowana, jednoroczna.

jej rodzaj: wieloletnia,

9. Zło one projekty s propozycjami jednostki organizacyjnej powiatu i mog by
zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.
III. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporz dza nale y oddzielnie
dla ka dego działu, rozdziału klasyfikacji bud etowej. Wydatki bie ce
i maj tkowe nale y uzasadni odr bnie, omawiaj c szczegółowo przewidywane
wykonanie i zało enia planu z uwzgl dnieniem:
-

zmian wielko ci poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

-

czynników, które spowodowały wzrost lub spadek wykonania oraz planu
na 2008 rok w stosunku do wykonania 2007 roku,

-

dochodów i wydatków jednorazowych lub nie zapisanych w bud ecie
2007 roku,

-

kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zada
przewidzianych do realizacji w 2008 roku.

W przypadku zmian zakresu działania spowodowanych wprowadzeniem nowych
ródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upowa nie do dokonywania wydatków
powoła nale y przepisy prawne z których zmiany te wynikaj .
Materiały planistyczne dotycz ce inwestycji nale y przedkłada odr bnie.
W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje si remontów, które finansowane
s w ramach wydatków bie cych.
Planuj c rodki nale y kierowa si gospodarno ci i celowo ci , uwzgl dniaj c
najniezb dniejsze potrzeby.
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