
 
 

Zarządzenie nr  133/08 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 8 września 2008 roku 
 
w sprawie  opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2009 

rok 
 
 
 
       Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały nr 48/XI/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 
21 lipca 2003 r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza co następuje: 
                                 

§ 1 
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz samodzielne stanowiska pracy opracowują 
plany rzeczowe  zadań oraz projektu  budżetu w terminie  i na zasadach określonych w 
niniejszym  zarządzeniu.  
 

§ 2 
 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych  gminy oraz samodzielne stanowiska pracy 
opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji ustalonej w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowości klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity: Dz.U.  Nr 107,  poz.  
726 ze zmianami/. 

2. Samodzielne stanowiska pracy urzędu opracowują projekty budżetów według 
załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Materiały do projektu budżetu na rok 2009 powinny być opracowane z uwzględnieniem 
wytycznych ujętych w uchwale nr 48/XI/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 lipca 2003 
r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Wleń oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
  

§ 4 
 

Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje referent ds. gospodarki 
nieruchomościami komunalnymi w terminie do 15.10.2008 r. w szczegółowości określonej  w 
art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. Nr 
249, poz. 2104 ze zmianami/.  
 

§ 5 



 
Materiały do projektu budżetu na rok 2009 należy opracować w oparciu o poniższe założenia: 

1. Dochody: 
- prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o ustawę z dnia  

12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 ze zmianami/, 

- podatek rolny i leśny należy określić według prognozowanych  urzędowych cen 
ustalonych przez GUS bez obniżenia stawki, 

- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wg przewidywanego wykonania 
dochodów za 2008 rok należy określić z uwzględnieniem planowanej na 2009 r. 
inflacji, 

- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należy 
określić według prognozowanej przez Ministra Finansów kwoty. 

 
2. Wydatki: 

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług  konsumpcyjnych planuje się w 
wysokości  prognozowanej przez GUS, 

- wzrost wynagrodzenia dla pracowników planuje się w wysokości prognozowanej 
przez Burmistrza, 

- minimalne wynagrodzenie na 2009 r. planuje się w wysokości 1.276 zł. /M.P. z 
2008 r. Nr 55, poz. 499/, 

- zadania inwestycyjne należy planować w oparciu o wieloletni program 
inwestycyjny na lata 2003 – 2013, 

- wydatki na inwestycje, które nie znajdują pokrycia w dochodach własnych gminy 
zostaną pokryte pożyczką lub kredytem bankowym. 

 
3. Wnioski złożone do projektu budżetu winny zawierać kalkulację kosztów 

poszczególnych zadań. 
 

§ 6 
 

Ustalam termin opracowania materiałów planistycznych według powyższych założeń do dnia 
15 października 2008 r.  
 

§ 7 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Wleń. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 


