
Zarządzenie Nr 43/07

Wójta Gminy Osie

Z dnia 4 października 2007

W sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2008 rok.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/209/02 z dnia 9 października 2002 r. 

w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Zarządzam:

§  1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu:

1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- dochody budżetowe własne planować na poziomie o 5 % wyższym niż 

w  2007  r.  przy   zakładanym  wzroście  poziomu  opłat  i  podatków 

lokalnych o 5 %,

- dochody z tytułu uchwały gminy w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa planować wg wytycznych Ministra Finansów,

- subwencję oświatową wg wytycznych,

- subwencję  wyrównawczą  dla  gminy  przyjąć  zgodnie  z  informacją 

Ministra Finansów,

- dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi 

planu budżetu na 2008 r.,

- dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 100 000 zł.

2. Główne kierunki finansowania działalności gminy:

- finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych,

- finansowanie pomocy społecznej, utrzymanie administracji,

- finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,

- utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury,

- finansowanie  zadań  inwestycyjnych  wg  założeń  zawartych  w 

wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,

- zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury,



- dofinansowanie  działalności  jednostek  nie  zaliczonych  do  sektora 

finansów publicznych.

3. Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:

- przewidywany  wzrost  wynagrodzeń  –  7%  (  w  oświacie  zgodnie  z 

przepisami  Karty  Nauczyciela  oraz  regulaminem  wynagrodzenia 

nauczycieli ),

- wzrost  nakładów  na  wydatki  rzeczowe  do  2  %  (  przewidywany 

wskaźnik inflacji- 2.0% ).

4. Wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

5. Odpis na ZFŚS- przyjąć wskaźnik 860 zł. na 1 etat.

6. Ustalić rezerwę ogólną w wys. 1 %.

§ 2. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wydania  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób 

zwyczajowo przyjęty.

Otrzymują:

1. Radni

2. Rady sołeckie

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych

4. a/a


