ZARZADZENIE NR S? OOSO . ^ .G3. Q-OA^
PREZYDENT MIASTA RUDA ALASKA
zdnia

OaWRZ. 2019

w sprawie zasad opracowywania projektu budzetu Miasta Ruda Slqska i aktualizacji Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz przyjfcia „lnstrukcji przygotowania projektu uchwaiy budzetowej Miasta
Ruda Sl^ska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", „lnstrukcji dokonywania zmian

w budzecie Miasta Ruda Sl^ska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda $l^ska"
oraz „lnstrukcji sporz^dzania materialow sprawozdawczych z realizacji budzetu Miasta Ruda Sl^ska
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Sl^ska"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pbzniejszymi zmianami), art. 32 ust. 1 1 2 pkt 4 ustawy z dnia
Sczerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z2019r. poz. 511) w zwi^zku

z art. 233, art. 257, art. 258, art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z pbzniejszymi zmianami)
zarz^dza si^, co nast^puje:

S 1. 1. Wprowadzic do stosowania przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komorki
organizacyjne Urz^du Miasta instrukcje:

1) przygotowania projektu uchwaiy budzetowej Miasta Ruda ^l^ska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Ruda ^l^ska;

2) dokonywania zmian w budzecie Miasta Ruda ^Iciska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Ruda Sl^ska;

3) sporz^dzania materialow sprawozdawczych z realizacji budzetu Miasta Ruda ^l^ska oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda ^l^ska.

2. Uzyte w niniejszym zarz^dzeniu okreslenie dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oznacza
dyrektorow i kierownikbw miejskich jednostek organizacyjnych i samorz^dowych instytucji kultury,
natomiast okreslenie miejskie jednostki organizacyjne oznacza miejskie jednostki organizacyjne,
samorz^dowe instytucje kultury i samorz^dowy zaklad budzetowy.
S 2. Zobowi^zuje si? dyrektorow miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnlkbw

i kierownikbw rbwnorz?dnych kombrek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda $l^ska do stalego
podejmowania dziatah na rzecz maksymalnego wykorzystywania mozliwosci pozyskiwania dochodbw
i racjonalizacji wydatkbw, tj.:

1) wykorzystania wszystkich mozliwych zrbdel dochodbw w celu pozyskania srodkbw finansowych
na realizacj? zadan miasta - w tym z budzetu pahstwa, budzetbw innych jednostek samorz^du
terytorialnego, funduszy celowych, funduszy Unii Europejskiej i Innych podmiotbw;

2) podejmowania dzialah na rzecz poprawy ki^alnoki dochodbw z tytulu naleznych danin publicznych,
oplat oraz dochodbw z mienia;

3) prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodow ze sprzedazy, dzierzawy
i wynajmu maj^tku, rzeczy i praw oraz swiadczenia ustug;
4) oszcz^dnego 1 efektywnego gospodarowania srodkami publicznymi;

5) podejmowania dzlataii zmierzaj^cych do zmniejszania wydatkow poprzez wdrazanie zmian
organizacyjnych;

6) podejmowania realizacji zadan przy wspoludziale i wspolfinansowaniu podmiotow zewn^trznych;
7) wykorzystania roznorodnych instrumentow finansowych w celu zmniejszenia zadtuzenia miasta
i kosztow obstugi.

S 3. Zobowi^zuje si? dyrektorow miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnikow

i kierownikow komorek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda ^l^ska do:
1) przeglcidu

obowicizuj^cych

wewn?trznych

aktow

prawnych okreslaj^cych stawki

i wysokosci

pobieranych przez te jednostki opiat pod k^tem;

a) aktualnej podstawy prawnej;
b) terminu ostatniej zmiany;
c) adekwatnoki stawek i wysokoki oplat do zewn^trznych warunkow rynkowych;
2) sporz^dzenia w terminie do dnia 15 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok budzetowy zestawienia

proponowanych zmian obejmuj^cego informacje o tytule i dacie aktu prawnego maj^cego podlegac
ewentualnym zmianom, wysokoki obowi^zuj^cych stawek i oplat, propozycji zmian na rok
budzetowy, ktorego dotyczy projekt, wg wzoru okreslonego wzat^czniku nr 1 do niniejszego
zarz^dzenia.

S 4. Zobowicizuje si? dyrektorow miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnikow

i kierownikow komorek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda $l^ska do opracowania projektow w zakresie
planow finansowo-rzeczowych wlasciwych cz?ki budzetu miasta, przy uwzgl?dnianiu obowia,zuj^cych

uregulowah prawnych, a w szczegolnoki ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz^du terytorialnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie

z wytycznymi zawartymi w Instrukcji przygotowania projektu uchwaly budretowej Miasta Ruda ^l^ska.
S 5. Ustala si? nast?puj^ce zasady obowi^zujcice przy planowaniu wydatkow biez^cych budzetu
miasta:

1. Wprowadza si? limity srodkow na wydatki biez^ce budzetu samorz^dowego dla poszczegolnych
dysponentow cz?ki budzetu miasta, zgodnie z zalcicznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia.
0 okreslonych limitach oraz zalozeniach wst?pnych do projektu budzetu na dany rok budzetowy Prezydent

Miasta odr?bnym pismem poinformuje jednostki organizacyjne Miasta Ruda ^l^ska i komorki organizacyjne
Urz?du Miasta Ruda Sl^ska w terminie do dnia 10 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok budzetowy.
1) Limity nie obejmuj^:

a) wydatkow na dotacje udzielane z budzetu miasta, za wyj^tkiem tej cz?ki tych wydatkow, ktore majci
zabezpieczyc wklad wlasny miasta na realizacj? zadah wlasnych wspolfinansowanych z dotacji z budzetu
pahstwa
b) skladek i wplat jednostki samorztidu terytorialnego do budzetu pahstwa, na rzecz innych jednostek
samorz^du terytorialnego oraz zwi^zkow gmin i powiatow

c) rezerwy ogolnej i celowej

d) wydatkdw na zakup usiug remontowych, klasyflkowanych w § 427 § 434 klasyfikacji budzetowej
e) wydatkdw realizowanych w ramach srodkdw pochodz^cych z dotacji celowych otrzymanych z budzetu
panstwa na realizacj? wtasnych zadan biez^cych gmin i powiatow za wyjeitkiem wydatkdw realizowanych
w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przez gmin? zadan w zakresie wychowania
przedszkolnego

f) wydatkdw na programy i projekty realizowane ze srodkdw pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej
oraz innych srodkdw niepodlegaj^cych zwrotowi pochodz^cych ze zrddel zagranicznych,

g) wydatkdw finansowanych z dochoddw, ktdre powinny bye przeznaczone na konkretne wydatki
na podstawie odr?bnych przepisdw, np.:

- wydatkdw finansowanych z dochoddw pobieranych z tytulu usuwania pojazddw z drdg na obszarze

Miasta Ruda ^l^ska, na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- wydatkdw przeznaczonych na przeciwdzialanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii oraz wydatkdw na prof1laktyk§ i rozwi^zywanie problemdw
alkoholowych zgodnie z art. 4' ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwoki
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

- wydatki na realizacj? zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

- wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie
z art. 6r ust. 2 i ust 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu w czystosci i porz^dku w gminach.
- wydatki zwicizane z utrzymaniem przystankdw, zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
h) wydatkdw na realizacj? zadari w ramach Budzetu Obywatelskiego,

2) Wysokosc srodkdw na dotacje udzielane z budzetu miasta zostan^ okreslone po analizie plandw
sporz^dzonych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komdrki organizacyjne Urz?du Miasta zgodnie
z zasadami wskazanymi w ust 3 i 4.

3) Wysokosc srodkdw na remonty zostan^ okreslone po zbilansowaniu planu dochoddw.
2. Zobowi^zuje si? dyrektordw miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnikdw i kierownikdw

komdrek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda Slciska do przygotowania projektdw plandw wydatkdw

zgodnych z limitem, o ktdrym mowa w ust. 1. Projekty nalezy sporz^dzic zgodnie z wzorami okreslonymi
w Instrukcji przygotowania projektu uchwaty budzetowej i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekty plandw wydatkdw powinny w pierwszej kolejnoki zapewnic realizacj? obligatoryjnych zadan
miasta. Decyzje dotycz^ce ewentualnego podniesienia limitu srodkdw na wydatki zwi^zane z realizacjci
innych zadari b?d^ podejmowane w trakcie prac planistycznych nad projektem budzetu wyl^cznie
na podstawie odr?bnych, wlasciwie uzasadnionych wnioskdw naczelnikdw komdrek organizacyjnych
Urz?du Miasta Ruda Sl^ska i dyrektordw miejskich jednostek organizacyjnych;
3. Ustala si? nast?puj^ce zasady sporz^dzania plandw wydatkdw na wynagrodzenia:

1)za efektywn^ gospodark? kodkami na wynagrodzenia odpowiedzialni s^ dyrektorzy miejskich jednostek
organizacyjnych,

2) dyrektorzy sporz4.dzaj^ projekt planu wydatkdw w oparciu o aktualny stan zatrudnienia

i poziom wynagrodzen osobowych, wynikaj^cy z zawartych umdw o prac?, z uwzgl?dnieniem
obligatoryjnych wzrostdw plac wynikaj^cych z waloryzacji placy minimalnej, ukladdw zbiorowych pracy,

waloryzacji dodatkow za wieloletnia prac§, wyplat nieperiodycznych (typu; nagrody jubileuszowe,
odprawy itp.).

3) srodki na wzrost wydatkdw na wynagrodzenia mogci zostac przyznane po otrzymaniu tnformacji

0 kwotach dotacji i subwencji z budzetu panstwa oraz zbilansowaniu dochodow i wydatkdw biez^cych.
4. Przy sporz^dzaniu projektdw budzetu przez miejskie instytucje kultury i zaklady budzetowe nalezy
przestrzegac zasady wskazuj^ej, ze wzrost dotacji podmiotowych lub przedmiotowych z budzetu mlasta
w roku, ktdrego projekt budzetu dotyczy w stosunku do roku poprzedniego jest dopuszczalny wyl^cznie

w przypadku koniecznosci sfinansowania skutkdw obligatoryjnych wyptat nieperiodycznych (typu: nagrody
jubileuszowe, odprawy itp.).

S 6. 1. Wydatki na realizacj? inwestycji nalezy zaplanowac uwzgl?dniaj^c zadania uj§te

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda ^Itiska oraz nowe zamierzenia inwestycyjne
wraz z propozycjami zakupu gotowych srodkdw trwalych.

2.

Zadania

wprowadzane

CO do zasadnoki i

do

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

winny bye przeanalizowane

mozliwoki realizacji, aktualnoki harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz

mozliwoki pozyskania srodkdw zewn^trznych.
3. Plan inwestycji, ktdry powinien bye zgodny z Wieloletnia Prognozy Finansow^, winien obejmowac:

1) inwestycje kontynuowane w roku, ktdrego projekt dotyczy, z wyszczegdlnieniem wydatkdw wlatach
nastfpnych

2) inwestycje noworozpoczynane w roku, ktdrego projekt dotyczy, z wyszczegdlnieniem wydatkdw
w latach nast^pnych.

5 7. Dla obliczenia poziomu poszczegdlnych analitycznych pozycji dochodow i wydatkdw nalezy
przyjv wskazniki i stawki okreslone w zalozeniach do projektu budzetu panstwa na dany rok budzetowy
orazprognozekonomicznych, tj. w szczegdlnoki:
1) wysokoki stawek podatku VAT
2) wysokoki minimalnego wynagrodzenia

3) maksymalny wskaznik gdrnych stawek kwotowych podatkdw i oplat lokalnych.
§ 8. Rodzaje materialdw planistycznych oraz sposdb i terminy ich sporz^dzenia okresla „lnstrukcja

przygotowania projektu uchwaly budzetowej Miasta Ruda Sl^ska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy
Finansowej".

Instrukcja przygotowania projektu uchwaiy budzetowej Miasta Ruda ^i^ska i aktualizacji
Wieloletniej Prognozy Finansowej

S 9. 1. Projekt budzetu Miasta Ruda ^l^ska i aktualizacj? Wieloletniej Prognozy Finansowej
sporz^dza Wydzial Budzetu Miasta na podstawie materialdw przygotowanych przez dyrektordw miejskich
jednostek organizacyjnych oraz naczelnikdw i kierownikdw komdrek organizacyjnych Urz^du Miasta
Ruda Sl^ska.

2. W terminie do dnia 10 (ipca roku poprzedzaj^cego rok budzetowy jednostki organizacyjne

Miasta Ruda ^l^ska i komorki organizacyjne Urz^du Miasta Ruda ^l^ska zobowiazane

do opracowania

informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodow i wydatkow roku biez^cego w szczegolowoki
dziat-rozdzial-paragraf, zrodlo powstania/finansowania, a w przypadku dotacji i srodkow zewn^trznych
z przyporza,dkowaniem do zadan.

3. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzaj^ego fok budzetowy jednostki organizacyjne Miasta

Ruda ^l^ska i komorki organizacyjne Urzedu Miasta Ruda Alaska zobowiazane sa do opracowania prognozy
dochodow na dany rok budzetowy i kolejne 3 lata w podziale na nast?pujace grupy zrbdei dochodow
z zachowaniem klasyfikacji budzetowej:
1) podatki i optaty
2) dotacje i srodki:
a) na wydatki biezace

b) na wydatki majatkowe

3) dotacje i srodki na projekty wspotfinansowane ze srodkow zewnetrznych:
a) na wydatki biezace
b) na wydatki majatkowe

4) sprzedaz majatku
5) pozostate dochody.

4. informacja, o ktorej mowa w ust. 2 i ust. 3 powinna zostac sporzadzona i przedlozona w Sekretariacie
Skarbnika Miasta Ruda Slaska po akceptacji przez odpowiednio - Prezydenta Miasta, Zastepcow Prezydenta
Miasta, Sekretarza Miasta, zgodnie z podleglokia okreslona w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Ruda Slaska.

S 10. Materialy do projektu nalezy opracowac na podstawie informacji o:
1) Istniejacej sieci podmiotow finansowanych z budzetu miasta z uwzglednieniem planowanych badz
przewidywanych zmian, ktore moganastapic do kohca roku budzetowego;

2) wysokoki stawek podatkowych, taryf, marz i optat, obowiazujacych w roku poprzedzajacym
rok budzetowy - z uwzgl?dnieniem zmian planowanych do wprowadzenia w kolejnym roku
budzetowym;

3) planowanych zmianach ilokiowych i jakosciowych w strukturze mienia komunalnego, strukturze
demograficznej, strukturze zobowiazah i innych majacych wplyw na poziom dochodow, wydatkow
oraz przychodow i rozchodow budzetu miasta;

4) umowach wieloletnich zawartych w celu realizacji zadah inwestycyjnych i biezacych, ktorych

ptatnoki wykraczaja poza rok budzetowy.

S 11. 1. Jednostki organizacyjne Miasta Ruda Alaska i komorki organizacyjne Urz^du Miasta

Ruda Alaska zobowiazane sa do opracowania i przedlozenia w Sekretariacie Skarbnika Miasta Ruda Slaska
po akceptacji przez odpowiednio • Prezydenta Miasta, Zastepcow Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta,

zgodnie z podleglokia okreslona w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urz?du Miasta Ruda Slaska, projektow budzetu - planow finansowo-rzeczowych
w terminie do dnia 15 wrzesnia roku poprzedzajacego rok budzetowy.

2. Komorki organizacyjne Urz^du Miasta wprowadzajq projekt budzetu do systemu OTAGO podsystemu
Plan Budzetu Zadaniowego (PLZ) samodzielnie, natomiast projekt budzetu miejskich jednostek
organizacyjnych wprowadzaj^ do systemu OTAGO podsystemu PLZ pracownicy Wydzialu Budzetu Miasta,

aw przypadku projektow budzetu jednostek budzetowych, nad ktorymi jest petniony nadzor przez

odpowiedni Wydzial Urz^du projekty budzetu wprowadzane s^ do systemu OTAGO podsystemu PLZ przez
pracownikow Wydzialu pelni^cego nadzor.

3. Projekty, o ktorych mowa w ust. 1 przedkladane s^ z zachowaniem szczegolowosci okreslonej w nizej
wymienionych zal^cznikach do niniejszego zarz^dzenia wraz z niezb?dnymi kalkulacjami wzakresie
planowanych dochodow i wydatkow:

1) projekt planu dochodow budzetu miasta z podzialem na dany rok budzetowy wg paragrafow
klasyfikacji budzetowej i zrodel powstania dochodu, zal^cznik nr 3;

2) projekt planu wydatkow budzetu miasta wg zadah rzeczowych i paragrafow klasyfikacji budzetowej,
zal^cznik nr 4:

a) w poszczegolnych rozdzialach klasyfikacji budzetowej nalezy okreslic syntetycznie (haslowo) rodzaj

zadah rzeczowych skladaj^cych si? na realizacj? pozycji wydatkow budzetowych,
b) niezb?dne jest przypisanie do okreslonego zadania wtasciwych paragrafow zwi^zanych
z jego realizacj^,

c) wydatki remontowe oraz dotacje udzielane z budzetu miasta nalezy uj^c, jako odr?bne zadania.

3) projekt

planu wydatkow budzetu miasta wg klasyfikacji budzetowej (l^czne zestawienie),

zal^cznik nr 5;

4) projekt planu wydatkow na programy i projekty realizowane ze srodkow pochodzAcych z budzetu
Unii Europejskiej oraz innych srodkow niepodlegaj^cych zwrotowi pochodz^cych ze zrodel
zagranicznych, zal^cznik nr 6;

5) projekt planu wydatkow na wynagrodzenia (tabela kalkulacyjna), zat^cznik nr 7;
6) projekt planu wydatkow maj^tkowych - zalticznik nr 8;

7) projekt planu finansowego zakladu budzetowego, zal^cznik nr 9;
8) projekt planu rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych oraz wydatkow nimi finansowanych, zatcicznik nr 10;
9) projekt planu finansowego instytucji kultury, zal^cznik nr 11;

10) projekt wykazu przedsi?wzi?c realizowanych w latach 20..-20.. na wieloletnie programy, projekty,
zadania zwi^zane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych lub programow, projektow lub zadah, ktore b?d4.
realizowane na podstawie umow o partnerstwie publiczno-prywatnym b^dz programow, projektow

lub zadah, ktore b?d^ realizowane a nie s^ zaliczone do innych rodzajow, zal^cznik nr 12;
11) informacja o propozycjach zmian w zakresie podatkow i oplat, gdzie nalezy podac informacje o tytule
i dacie aktu prawnego, wysokoki obowi^zuj^cych stawek i oplat oraz propozycji zmian, zat^,cznik nr 1
do powyzszego zarz^dzenia,

12) wniosek o uruchomienie zadania remontowego, ktorego wartosc przekracza kwot? 5.000,00 zl
zewskazaniem podstawowych parametrow, takich jak: nazwa zadania remontowego, eel remontu,

kubatura remontowanych powierzchni i pomieszczeh, sposob kalkulacji kosztow, oczekiwane efekty.

§ 12. Przy planowaniu dochodow uwzgl?dnla si? :

1) przewidywane wykonanle dochodow w danym roku oraz wykonanie dochodow w latach ubiegtych;
2) prognozowane dochody na kolejne 3 lata od danego roku budzetowego, w tym dotacje/srodki
ze zrodet zewn?trznych np. srodki z Unii Europejskiej;

3) wszystkie zrodla dochodow budzetowych;

4) szczegolowe kalkulacje planowanych dochodow uwzgl?dniaj^ce zmiany stawek odptatnosci, czynszow,
itp.;

oraz dokonuje si? analizy ki^alnosci przewidywanych dochodow (przypis) w stosunku do przewidywanych
dochodow osiagni?tych wraz z okresleniem procentu sciagalnoki, a takze okresla si?, jakie dziaiania
trzeba przedsi?wzi?c w celu zwi?kszenia skutecznosci sciagania naleznoki.

§ 13. Przy planowaniu wydatkow uwzgl?dnia si?:

1) prognozy cen w roku budzetowym - zaktadane wskazniki wzrostu cen;
2) informacje wynikajace z umow czynszowych oraz konserwacyjnych;
3) dane o kosztach mediow za dany rok;
4) przewidywany stan zatrudnienia w roku budzetowym
oraz dokonuje si? analizy zadania pod k^tem kontynuacji w roku planowanym (czy mozna je ograniczyc

lub wyeliminowac) a takze czy sposob realizacji zadania jest zasadny.

S 14. Plan przychodow i rozchodow opracowuje si? uwzgl?dniajac wytyczne Skarbnika Miasta

Ruda Alaska oraz obowiazujace umowy w zakresie zaciagni?tych zobowiazah, a takze zobowiazania
planowane do zaciagania.

§ 15. 1. Srodki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej ujmowane b?da
w budzecie miasta po otrzymaniu informacji od innych podmiotow zewn?trznych o wysokoki planowanej
dotacji.

2. W przypadku kiedy kwota dotacji o ktorej mowa w ust. 1 nie pokrywa calkowitych kosztow potrzebnych
do zrealizowania zadania zleconego, zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorzadu

terytorialnego, zobowiazuje si? dyrektorow miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnikow

i kierownikow komorek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda Alaska do ztozenia informacji w tym zakresie.
S 16. Odr?bnym materialem do projektu budzetu skladanym przez jednostki organizacyjne Miasta

i komorki organizacyjne Urz?du Miasta wraz z materialami planistycznymi, sa informacje zawierajace:
1) uzasadnienie kazdej pozycji dochodow, gdzie nalezy omowic przewidywane wykonanie w roku

poprzedzajacym rok, ktorego projekt dotyczy i zalozenia planu na rok, ktorego projekt dotyczy
z uwzgl?dnieniem:
a)zmian wielkosci poszczegolnych elementow kalkulacyjnych,

b) czynnikow, ktore spowodowaty ewentualna zmian? trendu wzrostu lub spadku,
c) wprowadzenie nowych zrddel dochodow,
d) przepisow prawnych, na podstawie, ktorych dokonano kalkulacji;

2) objasnlenie kazdej pozycji wydatkow inwestycyjnych i remontowych, a w szczegolnoki uzasadniente

celowoki inwestycji i remontu, charakterystyk? efektow i efektywnosci przedsi^wzi^cia, stan
przygotowania do realizacji, planowany czas rozpocz?cia i zakonczenia oraz irtne istotne informacje.
5 17. 1. Skarbnik Miasta Ruda Sl^ska na podstawie otrzymanych materialow planistycznych

dokonuje analizy i weryfikacji wst^pnych prognoz dochodow i wydatkow, a nast^pnie dokonuje
podziaiu kodkow i w terminie do 27 pazdziernika roku poprzedzaj^cego rok budzetowy przedstawia
do zaopiniowania Prezydentowi Miasta.

2. Ptanowane wydatki blez^ce nie mog^ bye wyzsze, niz planowane dochody biez^ce powi^kszone
0 nadwyzk? budzetowy z lat ubieglych f wolne kodki pieni§zne na rachunku biez^cym,
wynikaj^ce z rozdczen wyemitowanych papierow wartokiowych, zacl^ni^tych kredytow i pozyczek
z lat ubieglych.

S 18. Prezydent Miasta dokonuje weryfikacji materialu okreslonego w S 17 ust. 1. Wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie opiniowania poszczegoinych zadah przez Prezydenta Miasta powoduj^ koniecznok

niezwtocznej aktualizacji charakterystyki zadania. 0 zmianach tych Skarbnik Miasta informuje

odpowiednie jednostki organizacyjne Miasta Ruda ^l^ska lub komorki organizacyjne Urzfdu Miasta

Ruda ^l^ska, ktore nast§pnie zmienione plany finansowo-rzeczowe niezwlocznie przekazuj^ do Wydziatu
Budzetu Miasta.

S 19. Po uwzgl^dnieniu zmian wprowadzonych przez Prezydenta Miasta oraz uj§ciu kwot dotacji
od dysponentow glownych, kwot subwencji 1 udzialow w podatkach od Ministra Finansow, Skarbnik Miasta
sporz^dza ostateczny projekt budzetu miasta.

S 20. Projekt budzetu jest przedstawiany przez Skarbnika Miasta Prezydentowi Miasta celem jego
ostatecznego zatwierdzenia. Najpozniej do dnia 15 Ustopada roku poprzedzaj^cego rok budzetowy,

Prezydent Miasta przedklada Radzie Miasta Ruda il^ska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt
budzetu na nadchodz^y rok budzetowy.

§ 21. 1. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu uchwaty budzetowej Radzie Miasta

Ruda Sl^ska Prezydent Miasta Ruda ^l^ska przekazuje podlegtym jednostkom informacje niezbgdne
do opracowania projektow ich planow finansowych.

2. Miejskie jednostki

organizacyjne

i

komorki

organizacyjne

Urz?du

Miasta

Ruda

^l^ska

opracowuj^ projekty planow finansowo • rzeczowych w terminie 30 dni od daty otrzymania

informacji okreslonej w ust. 1, nie pozniej jednak niz do dnia 22 grudnia w uktadzie klasyfikacji
ustalonym rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej
klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz^cych ze zrodel
zagranicznych, w szczegolowoki dziat - rozdzial - paragraf, z podzialem na biez^ce i maj^tkowe.
3. Do opracowanych projektow planow finansowo - rzeczowych nalezy dol^czyc kalkulacje zawieraj^ce

zrodta powstania dochodow, kalkulacje do funduszu wynagrodzeh, rzeczowe okreslenie wydatku
do paragrafu (nazwa zadania).

§ 22. Zasady dokonywania zmian w budzede Miasta Ruda ^l^ska okresla „lnstrukcja dokonywania
zmian w budzede Miasta Ruda Sl^ska oraz Wieloletniej Prognozie Ffnansowej Miasta Ruda Sl<iska".

Instrukcja dokonywania zmian w budzede Miasta Ruda Sl^ska oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Ruda Sl^ska

5 23. 1.Instrukcja dokonywania zmian w budzede miasta, obejmuje:
1) zmiany powoduj«i,ce koniecznosc podj?da Uchwaty Rady Miasta.

2)zmiany powoduj^ce koniecznosc podj^da Zarz^dzenla Prezydenta Miasta:
a) w sprawie dokonania zmian w planie budzetu miasta,

b) w sprawie dokonania przeniesien mi^dzy paragrafaml.
3) zmiany dokonywane na podstawie zaakceptowanego wnlosku/pisma (nlewymagaj^ce podjfda Uchwaly
lub Zarzqdzenia) w tym:

a)zmlana Dysponenta w zakresle planu finansowego Urz^du Miasta,

b) zmlana pom1§dzy Innymi Dysponentami, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu wlakiwych
wnioskodawcow o zaakceptowaniu wnlosku 1 koniecznosd dostosowania Ich planow finansowych,
c) zmlana kategorii zadania (GWB/PWB), ktdra nie powoduje przenlesienla pomi^dzy grupami
wyznaczonyml przez szczegolowok Uchwaly budzetowej lub Zarz^dzenla w sprawie planu finansowego
jednostki Urz^d Miasta,

d) zmlana pom1?dzy zadaniami blez^cymi nie uj?tymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach
danego Dysponenta,

e) zmlana pomlfdzy rachunkami bankowymi.

2. Prezydent Miasta po uzyskanlu upowaznienia Rady Miasta w uchwale budzetowej na dany rok, moze
przekazac uprawnlenia dyrektorom/kierownlkom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania
przeniesien w planie wydatkow blez^cych o ktorych mowa w ust.1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3, lit. c, d, e.
3. Prezydent Miasta po uzyskanlu upowaznienia o ktorym mowa w ust. 2, okresll odr^bnym zarz^dzenlem,
procedure 1 form§ odpowlednlch przeniesien.
§ 24. 1. Wnlosek o dokonanie zmian o ktorych mowa w S 23 ust.1 powinlen zawierac;

1) uzasadnlenie ich wprowadzenia w zakresle zmnlejszeh 1 zwi^kszeh,
2) Informacje nlezb?dne do odpowlednlej aktualizacjl wszystklch czfsd budzetu, tzn. tabel, zal^cznlkow
do uchwaly budzetowej 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, zestawleh zblorczych oraz objasnleh,
3) w przypadku zmian wydatkow na reallzacj? projektu lub zadania doflnansowanego ze kodkow
pochodz^cych z budzetu Unil Europejsklej lub Innych zrodel zagranlcznych nie podlegaj^cych zwrotowl,
wnloskuj^cy wydzlal urz^du lub jednostka organizacyjna winna dodatkowo przedtozyc Informacj?
dotyczcic^ zrodla finansowania danego zadania, w podziale na lata Ich uzyskania,
4) okreslenle daty podj^cla.

wg wzoru okreslonego w zal^cznlku nr 13 do ninlejszego zarz^dzenia.

2. Wnlosek o dokonanie zmian w zakresle zadah uj?tych w Wieloletniej Prognozy Finansowej powinlen
zawierac:

1) uzasadnienie ich wprowadzenia,

2) informacje niezb?dne do odpowiedniej aktualizacji uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej tzn. tabel, objasnien, celu przedsi§wzi$cia 1 kwot? jego zmiany,
3)zmian? kwoty wydatkow oraz dochodow danego przedsi?wzi?cia na poszczegolne (ata.
4) okreslenie daty podj^da.
wg wzcru okreslonego w zal^czniku nr 12 do niniejszego zarz^dzenia.

S 25. 1. Komorki organizacyjne Urz^du Mlasta opracowuj^ samodzielnie wniosek ozmian?

w systemic OTAGO podsystemie PLZ. Wniosek wydrukowany i podpisany przez Naczelnika Wydziatu
klerowany

jest

do

uzyskania

wst§pnej akceptacji

do

wlasdwego

resortowego

Prezydenta

Miasta/Sekretarza/Skarbnika Miasta zgodnie z podlegtoki^ okreslonq w Zarz^dzeniu Prezydenta Miasta

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Miasta Ruda Sltiska, po czym zostaje skierowany
do sekretariatu Skarbnika Miasta celem akceptacji finansowej.
2. Miejskie jednostki organizacyjne sktadaj^ wniosek o dokonanie zmiany w budzecie miasta
w Biurze Obstugi Mieszkancow Urz?du Miasta, sk^d wniosek zostaje przekazany do wst^pnej akceptacji

przez wUkiwego resortowego Prezydenta Miasta/Sekretarza/Skarbnika Miasta, zgodnie z podlegtoki^
okreslon^ w Zarz^dzeniu Prezydenta Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Miasta

Ruda ^Iciska, po czym zostaje skierowany do sekretariatu Skarbnika Miasta celem akceptacji finansowej.
Opracowania wniosku w systemie OTAGO podsystemie PLZ dokonuje pracownik Wydzialu Budzetu Miasta.
3. Miejskie jednostki organizacyjne, takie jak: samorz^dowe instytucje kultury, samorzcidowe jednostki
oswiatowe oraz samorz^dowy zaklad budzetowy propozycje zmian skladaj^ poprzez Biuro Obslugi
Mieszkancow, do wskazanego wydzialu, odpowiednio:

- samorz^dowe instytucje kultury do Wydziatu Kultury i Kultury Fizycznej,
- samorz^dowe jednostki oswiatowe do Wydzialu Budzetu Miasta,

• samorz^dowy zaktad budzetowy do Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych.
Pracownik wskazanego Wydzialu dokonuje weryfikacji wnioskow i przygotowuje wniosek zbiorczy
0 dokonanie zmian opracowuj^c go w systemie OTAGO podsystemie PLZ, po czym wydrukowany

1 podpisany przez Naczelnika Wydziatu, wniosek przekazywany jest do wst?pnej akceptacji przez
wtakiwego resortowego Prezydenta Miasta/Sekretarza/Skarbnika Miasta zgodnie z podlegtosci^ okreslon^
w ZarzJidzeniu Prezydenta Miasta

w sprawie nadania

Regulaminu Organizacyjnego

Urz^du Miasta

Ruda $l^ska, po czym zostaje skierowany do sekretariatu Skarbnika Miasta celem akceptacji finansowej.
4. Informacje o zmianach wynikaj^ce;

1)z pisma z Ministerstwa Finansow dotycz^cego zmiany subwencji i udziatu w podatkach;

2) z pisma Wojewody ^l^skiego i Krajowego Biura Wyborczego (lub innego podmiotu administracji
rz^dowej) dotycz^ce zmiany dotacji celowych;
Wydziat Budzetu Miasta przekazuje wydzialom/jednostkom w celu opracowania wniosku o zmiany, zgodnie
z przedmiotow^ procedure.

5. W przypadku przeniesien srodkow na wydatki do innego wydziatu konieczne jest uzyskanie

na przedmiotowym wniosku zgody Naczelnika Wydziatu (zgodnie z kompetencjami), przyjmuj^cego
do realizacji dany wydatek. Dopuszcza si? sktadanie dwoch wnioskow odpowiednio zaakceptowanych
zwiekszaja,cych i zmniejszaj^cych.

6. W przypadku zwi^kszenia limitu wydatkow nalezy wskazac i uzgodnic ze Skarbnikiem Miasta

zrodio pokryda tych wydatkow. Jezeli srodki pochodz^ z wydatkow b?d^cych w kompetencji
innego Wydzialu/Biura, b^dz innej Jednostki rownoczesnie konieczne jest uzyskanie opinii Naczelnika
Wydzialu/Dyrektora

Jednostki

oddaj^cego

niewykorzystane

srodki

finansowe

do

dyspozycji,

na przedmiotowym wniosku.
7. Skarbnik Miasta po dokonaniu akceptacji finansowej przekazuje wniosek do Wydziatu Budzetu Miasta.

Wydziat ten dokonuje weryfikacji wniosku w tym pod wzgl?dem zgodnoki zwymogami formalnymi,
pod wzgl^dem rachunkowym oraz pod k^tem ich rgodnosci z ustaw^ o finansach publicznych i klasyfikacj^
budzetow^, a nast^pnie;

1) w zakresie zmian okreslonych w § 23 ust. 1 i 2 przyst^puje do przygotowywania projektu odpowiedniej
Uchwaly lub Zarz^dzenia.

2) w zakresie zmian okreslonych w § 23 ust. 3 przekazuje do wlasciwego resortowego Prezydenta

Miasta/Sekretarza/Skarbnika Miasta zgodnie z podleglokiat okreslon^ wZarz^dzeniu Prezydenta Miasta

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Miasta Ruda ^l^ska celem uzyskania akceptacji
ostatecznej,

8. W przypadku stwierdzenia uchybieh wnioski zwracane s^ wnioskodawcy, celem uzupelnienia lub korekty
i pozostaj^ bez biegu do czasu usuni^cia uchybienia.
9. W przypadku stwierdzenia bt§dnego zaklasyfikowania zmian w zlozonym wniosku, Wydzial Budzetu

Miasta za zgodci Skarbnika Miasta, moze samodzielnie dokonac zmian, zgodnie z obowi^zuj^c^ klasyfikacj^

budzetow^ i ukladem zadah (dotyczy to rowniez kategorii zadania, wlakiwego Dysponenta, kodu
swiadczenia, rachunku bankowego), informuj^c wnioskodawc^ o dokonanych zmianach.

S 26. 1. Wnioski o zmian? zaakceptowane zgodnie z ww. procedure wymagaj

podj?cia Uchwaly

Rady Miasta musz^ wplynv do Wydzialu Budzetu Miasta najpozniej na 11 dni przed datti sesji Rady Miasta,
na ktorej przewidywane jest procedowanie nad projektem uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta
Ruda ^l^ska.
2. Zaakceptowane wnioski o zmian? wymagaj^ce podj?cia Zarzqdzenia Prezydenta Miasta musz^ wplynjic
do Wydzialu Budzetu Miasta najpozniej 4 dni przed terminem podj?cia Zarz^dzenia.

3. Zobowi^zuje si? wydzialy/jednostki do monitorowania obiegu zlozonych wnioskdw.
4. Wnioski zaakceptowane zgodnie z ww. procedure, ktore wplynji do Wydzialu Budzetu Miasta po wyzej
okreslonych terminach b?d^, rozpatrywane przy opracowywaniu kolejnych projektow Zarz^dzeh
Prezydenta Miasta oraz projektow Uchwal Rady Miasta.

S 27. Do zatwierdzania zmian o ktorych mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b Prezydent Miasta moze
upowaznic czlonka zarz^du.

§ 28. Zasady sporzctdzania materialow sprawozdawczych z wykonania budzetu miasta Ruda ^leiska
oraz terminy ich sporzeidzania okresla „lnstrukcja sporz^dzania materialow sprawozdawczych z realizacji
budzetu Miasta Ruda Sl^ska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Sl^ska".

Instrukcja sporz^dzania materialow sprawozdawczych z realizacji budzetu Miasta Ruda Slqska
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda ^l^ska

5 29. 1. Instrukcja okresla zasady przygotowania materiatow sprawozdawczych z realizacji

budzetu Miasta Ruda ^l^ska po stronie dochodow i wydatkow w zakresie zadah biez^cych i inwestycyjnych.
2. Instrukcja okresla zasady przygotowania materiatow sprawozdawczych ze stopnia zaawansowania
realizacji programow wieloletnich.

S 30. Miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne Urz^du Miasta Ruda ^l^ska

zobowiqzane Sti do opracowania i przedlozenia w Sekretariacie Skarbnika Miasta Ruda ^l^ska po akceptacji
przez odpowiednio - Prezydenta Miasta, Zast?pc6w Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta zgodnie
z podleglosci^ okreslon^ w Zarz^dzeniu Prezydenta Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Urzfdu Miasta Ruda ^l^ska, materiatow sprawozdawczych polrocznych i rocznych w terminie do;
1) do 15 lipca kazdego roku, za I potrocze,
2) do 15 tutego kazdego roku, za rok.

§ 31. Materiaty sprawozdawcze sporz^dzone przez miejskie jednostki organizacyjne nad ktorymi
jest petniony nadzor przez odpowiedni Wydzial Urz^du winny bye dostarczone za jego posrednictwem
do Sekretariatu Skarbnika Miasta

po ich sprawdzeniu pod

wzgl§dem zgodnoki rachunkowej

i merytorycznej oraz po akceptacji przez odpowiednio - Prezydenta Miasta, Zast?pc6w Prezydenta Miasta,
Sekretarza Miasta, zgodnie z podlegtosciei okreslon^ w Zarz^dzeniu Prezydenta Miasta w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Miasta Ruda ^l^ska.
S 32. W odniesieniu do dochodow nalezy wskazac:
1) klasyfikacj? budzetow^

2) kwot? planu wg uchwaty i planu po zmianach,

3) kwot? wykonania dochodow ze wskazaniem zrodla powstania dochodu wraz z opisem,
4) procentowy stosunek wykonania dochodow do planu,
5) powody zmiany planu finansowego,

6) wskazac przyczyny braku wykonania, a takze wskazac moztiwe zagrozenia braku wykonania,
7) uwagi, wnioski.

§ 33. W odniesieniu do wydatkow nalezy wskazac:
1) nazw§ zadania, wraz z okresleniem typu zadania,
2) jednostk? realizuj^c^
3) klasyfikacj? budzetow^,

4) kwot§ planu wg uchwaty i planu po zmianach, z uwzgl?dnieniem podzialu na zadania,
5) kwot? wykonania wydatku, z uwzgt^dnieniem podziatu na zadania,
6) procentowy stosunek wykonania wydatku do planu,
7) powody zmiany planu finansowego,

8) wykonany zakres rzeczowy zadania wraz z opisem,

9) nie wykonany zakres rzeczowy wraz z podaniem przyczyn braku wykonania, a takze wskazaniem
mozliwych zagrozen dla realizacji budzetu,
10) uwagi, wnioski.

§ 34. W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Sl^ska nalezy wskazac:
1) nazw? przedsi?wzi?cia, wraz z okresleniem typu (biez^ce, maj^tkowe),
2) jednostk^ reatizuj^c^ lub koordynuj^c^
3) eel przedsi§wziecia,

4) kwot§ planu wg uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda ^l^ska na dany
rok budzetowy i kolejne lata, planu po zmianach na dany rok budzetowy i kolejne lata,

5) l^czne naktady finansowe wg uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda ^l^ska
na dany rok budzetowy oraz na dzien sporzcidzenia sprawozdania,
6) wykonany zakres rzeczowy przedsi?wzifcia wraz z opisem, z uwzglfdnieniem wykonania w danym
roku budzetowym oraz wykonania od pocz^tku jego realizacji,
7) powody zmiany planu finansowego,
8) procentowy stosunek wykonania.
9) uwagi, wnioski.

§ 35. Przedlozone materiaty sprawozdawcze stanowiii podstaw? do sporz^dzenia wymaganej
przepisami prawa:

1. Wykonania budzetu Miasta Ruda ^l^ska:
1) informacji o przebiegu wykonania za I polrocze,

2) sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Miasta Ruda ^Iciska.
2. Wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda $l^ska:
1) informacji o ksztaltowaniu si^ Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji
przedsi?wzi§c za I polrocze,
2) sprawozdanie roczne o stopniu zaawansowania realizacji programow wieloletnich.

S 36. Traci moc Zarz^dzenie Nr SP.0050.1.36.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. z pozniejszymi
zmianami.

S 37. 1. Merytoryczne wykonanie zarz^dzenia powierzyc dyrektorom miejskich jednostek
organizacyjnych, naczelnikom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urz?du Miasta Ruda Sl^ska.

2. Wykonanie zarz^dzenia w pozostalym zakresie, o ktorym mowa w Zarzcidzeniu Prezydenta Miasta
Nr SP.ORG.0151 -242/09 z dnia 30 listopada 2009 roku powierzyc Naczelnikowi Wydzialu Budzetu Miasta.

I 38. Nadzor nad wykonaniem pelni Skarbnik Miasta.

§ 39. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Lp.

Nazwa i nr aktu prawnego

Data aktu
prawnego

Tytul
opfaty/podatku
(czego dotyczy)

Wysokoiii lub stawka
optaty/podatku

ObowiqzuJaca

Proponowana

Miasta

Skoi!.':i ''' IZ-iOSta
nu>:iol

zat^cznik nr 2

do zarz^dzenia nr

_

_

^ i Gi 30ia

Prezydenta Miasta Ruda ^l^ska
06,WRZ.2019

LIMITY SRODKbW NA WYDATKI BIEZACE BUDZETU SAMORZADOWEGO DO PROJEKTU
BUDZETU MIASTA RUDA SUASKA NA ROK
w ztotych

KWOTA LIMITU

NAZWA DYSPONENTA SRODKOW

RAZEM:

)nt Miasta
Gw^ync

Ska'bn'.'.- lj.ici.ta

za^cznlk nr 3

.^

dozarz^dzenia nr

'^•^2 2-^Vj

n

Prezydenta Miasta Ruda ^t^ska
06, TO. 2019
PROJEKT PLANU DOCHODbW NA ROK ...
Dzial

Rozdziai

WydziaJ/Jednostka
w ziotych

Lp.

5

Wyszczegdinienie

Symbol
zadanla

Powiat/ trodlo dochodu
Gmina

Przewidywane
wykonanie
narok
poprzedzajacy ^udietowy

rok budzetowy

1 I

2

Ogolem

1. Nalezy dol^czyc kalkulacj^ dochodow wraz z szczegdlowym uzasadnieniem

Pf^yd^t Miasta
^fcU^yna Dzie^c

zaf^cznik nr 4

do zarz^dzenia nrS^ OOVO. ^ GS.- 9-0^3
Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

zdnia 06, Wi?2. 2019
PROJEKT PLANU WYDATK6W NA ROK ...

ZADANIE:

Wydziat/Jednostka
w zfotych
Przewidywane

Wyszczegdinienle

Symbol

Powiat/

zadania

Gmlna

wykonanie za rok
poprzedzaj^cy rok
budzetowy
maiatkowe

DZIAL:

ROZDZIAL:
S
S

SUMA ROZDZIAL:
ROZDZIAL:
S
§

SUMA ROZDZIAL:
SUMA DZIAL:
DUAL:
ROZDZIAL:
g
§

SUMA ROZDZIAL:
ROZDZIAL:
g
I

SUMA ROZDZIAL:
SUMA DZIAL:

, Ogolem:

Nalezy dotaczyc kalkulacj? wydatkow wraz z szczegdlowym uzasadmeniem, a dane dotyczace remontdw
i inwestycji ujac w kolejnosci wg hierarchii waznosci.

W przypadku wydatkow na stypendia oraz kolonie/polkolonie nalezy dolaczyc szczegolowa kalkulacj? wg
ponizszego wzoru:

it Miasta

Groifyrra^zK^zic

STYPENDIA

Wykonanie/
Przewidywane

Kalkulacja

wykonanie

ilo^c uczniow x kwota stypendium
no. 15 uczniow X 140 zt

PbLKOLONIE
Kalkulacja

Wykonanie/
Przewidywane
wykonanie

ilosc uczestnikow

iloic opiekunow x ilosc godz. x stawka godz.
np. 30 uczestnikow
np. 3 opiekunow x 40 godz. x 18 zi

Prezyci^nx Miasta

zaiacznik nr5

do zarz^dzenia nr

OOis O. . G D •S'C»\5

Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska
OaWRZ. 2019
PROJEKT PLANU WYDATKOW NA ROK ...

WydzUt/Jednostka

w ziotych
Przewldywane

Wyszczegolnienie

Symbol

Powiat/

wykonanie za rok

zadania

Gmina

poprzedzajacy

Projekt planu
na rok budzetowy

z podzialem na wydatkl:

rok budzetowy
biez^ce

majatkowe

DZIAL:

ROZDZIAL:
S
§

SUMA ROZDZIAL:
ROZDZIAL:
§
§

SUMA ROZDZIAL:
SUMA DZIAL:
DZIAL;

ROZDZIAL:
§

S
SUMA ROZDZIAL:
ROZDZIAL:
S

§

SUMA ROZDZIAL:
SUMA DZIAL:

Ogolenv

1. Nalezy dolaczyc kalkulacj? wydatkow wraz z szczegotowym uzasadnieniem, a dane dotyczace remontow
i inwestycji ujac w kolejnosci wg hierarchii waznosci.

Pr^fyd^t Miasta
^rfWna Dzledzlc

zat^cznik nr 6

do zarz^dzenia nr 5?

€>2 <20^5

Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

zdnia.06,

2019

PROJEKT PLANU WYDATKOW NA PROGRAMY 1 PROJEKTY REALI20WANE ZE SRODKOW POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH SRODKOW NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWl POCHODZACYCH ZE ZRODEL ZAGRANICZNYCH NA ROK...
w zlotyct}
w tym:

Wydatki
Projekt

Kategona interwencji
funduszy strukturalnych

Klasyfikacja
(dziai, rozdziai,
paragraf)

w okresie realizacji
Projektu (calkowita
wartosc Projektu)

Srodki

Srodki

z budzetu krajowego

z budzetu UE

(6+7)

I Wydatki maj^tkowe razem
z tego: gmina
powiat
Program:

I Priorytet:
Dzialanie:

Nazwa projektu:
Dziat

Razem wydatki:

Rozdzial

Wydatki blezqce razem

w tym: wydatki
niekwalifikowane
zt

z tego: gmina
w tym: wydatki
niekwalifikowane
zl

powiat
w tym: wydatki
niekwalifikowane
zl

Prez

t Miasta

m

PrografTi:
Priorytet:
Dzialanie:
Podztalanie:

Nazwa proiektu:
Dziat

Razem wydatki:

Rozdzial

w tym: wydatki
niekwalifikowane
zi

Ogolem (1+2)
w tym; wydatki
niekwalifikowane

_ z/
0

z teao; gmina

0

w tym: wydatki
niekwalifikowane
zt

powiat

w tym: wydatki
niekwalifikowane
zl

it Miasta
/n
•rqiVna Dzledtefc

doSrztdzenia nr SP-OOJ-Q 463.aO
Prezydenta Miasta Ruda Slciska

z dnia

0 6. WRZ. 2019

PROJEKT PLANU WYDATKOW NA WYNAGRODZENIA

w zfotych

Wyszczegolnienie

Przewidywane
wykonanie w roku

Plan na rok budzetowy,

poprzedzajqcym rok

ktorego projekt dotyczy

budzetowy

1.

Wynagrodzenie zasadnkze z umdw o prac^
Pozostate skladniki wynikaj^ce z umow o prac?

(dodatek za wieloletni^ prac?, funkcyjny, Up.)
3.

Premie i nagrody miesifczne/kwartaine
Premie i nagrody jednorazowe

5.

Odprawy, nagrody jubileuszowe

6.

Paragraf 401
Paragraf 404

8.

Razem paragraf 401, 404

9.

Paragraf 411 (skladki na ubezpieczenia spoleczne)
Paragraf 412 (skladki na Fundusz Pracyoraz

10. SoUdarnokiowy Fundusz Wsparcia Osdb
Niepelnosprawnych)
11.

RAZEM ( par. 401,404, 411, 412):

12.

Liczba etatow

13.

Liczba osob

14.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

15.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

SkaiL'tijk Iv'iasla

Prezydem Miasta
afai-ma Dzi^ic

zat^cznik nr 8

do zarz^dzenla nr 6? OOS^O, ^ G-2. 5^0 ij
Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

z dnia 0 B.

2019

PROJEKT PLANU WYDATKOW MAJATKOWYCH NA ROK ...

Wydziat/Jednostka
w zhtych
Okreslenie

Rok budzetowy (7+8+9+10)
L^czne naktady
finansowe

w tym zrodta finansowania

I dotacje celowe

w tym

Lp Dz.

Rozdz. Nazwa zadania/projektu

srodki
srodki

pomesione
na

dochady

dokumenta

wiasne

cje.
projekt
itp.

kredyty i
pozyczki

pochodzqce
z innych
zrodet

wydatki

wymienione

inwest.

w art.5

wydatki na
zakupy
inwest.

U5t.1pkt.2 i 3
u.f.p.

Miasta
Skcrb.'ii^

v5ra>?rraL)2lsclb:ic

wydatki
inwest.

zal^cznik nr 9

do zarz^dzenia nrS?OO.SO.
Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

^

06.WRZ. 2019

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKLADU BUDZETOWEGO

w zfotych
Przewidywane

Wykonanie w roku
Wyszczegolnienie

N-2

wykonanie w roku
poprzedzaj^cym rok
budzetowy

Projekt planu
na rok budzetowy N

N-1

ZliZn

wtym

ko»»;ute

w tym

ko;;.v';;.ie

Stan sfodkow obrotowych

na pocz^tek roku ogoiem
Przychody:
w tym:
§

Koszty:
w tym:
§

Podatek dochodowy
Rozliczenia z budzetem

z tytulu wptat nadwyzek
srodkow

Stan srodkdw obrotowych
na koniec roku

Pr0lyden)l| Miasta

zat^cznik nr 10

do zarz^dzenia nr

rvM-r^

^

Prezydenta Miasta Ruda il^ska
z dnia Q 6. WR2. 2019

PROJEKT PLANU RACHUNKU DOCHODOW JEDNOSTEK 0 KTORYCH MOWA

W ART.223 UST.1 USTAWY 0 FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATK6w NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK ...

Dziat
Rozdzlal

Wydzial/Jednostka

Wyszczegdlnienie

§

Powiat/Gmina

Projekt planu na rok
budzetowy

Dochody ogolem (l-t-2-t-...)

Irodto dochodu
2r6db dochodu
Wydatki ogotem (1-t-2'»...)

Rodzaj wydatku
Rodzai wydatku

SporzadzU

■ •..Ma

Rf-gzy^nt Miasta
3iyna Dztedzlc

I

zal^cznik nr 11

dozarz^dzenia nr S? OQSO
Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

06. WfiZ. 2019
PROJEKT PUNU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
w zlotych
Wykonanie
Tresc

za rok
N-2

Przewidywane
wykonanie

Projekt planu
na rok

za rok

budzetowy

N-1

N
5

PRZYCHODY OGbLEM
(l+ll+ill+IV+V)

Przychody na dziatalnoid
podstawowa/statutowa
(1+2+3+4+5+6)
Dotacje podmiotowe na
dzialalnosc statutowa

a)z budzetu miasta Ruda Slaska
b) z innych j.s.t. (wypisac jakie)

c)ze srodkbw Budzetu Panstwa
Dotacja podmiotowa na remonty

a) z budzetu miasta Ruda Alaska
Dotacje celowe na wskazane
zadania

a)z budzetu miasta Ruda Slaska
b)z innych j.s.t. (wypisac jakie)
c)ze srodkow Budzetu Panstwa

d) z innych zrodel (wypisac jakich)
Przychody ze sprzedazy uslug
wlasnych
a)ze swiadczonych uslug

b)z najmu i dzierzawy skiadnikow
maj^tkowych
c)z reklam
d) pozostale
Pozostale przychody

Przychody na realizacj? projektow
wspolfinansowanych z UE
Przychody finansowe
Pozostale przychody operacyjne
Pokrycie Amortyzacji
Zyski Nadzwyczajne

KOSZTY OGOLEM (l+ll+lll+IV+V)
Koszty w uktadzie rodzajowym

(1+2+3+4+5+6+7)
Zuzycie materialow i energii
w tym:

a) zuzycie materialow
b) zuzycie energii, co, wody
Uslugi obce w tym:

a) wypisac jakie
b) wypisac jakie
c) wypisac jakie

Podatki i oplaty

a) podatekod nieruchomosci
b) za uiytkowanie wieczyste
c) inne {wypisac jakie)

Wynagrodzenia ogoiem (a+b+c+d)
a) wynagrodzenia osobowe
b) wynagrodzenia bezosobowe umowy ziecenia, o dzielo
c) honoraria artystow

d) wynagrodzenia pozostale
(nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne i rentowe, inne)
Skladki ZUS i FP od wynagrodzeh
(a+b+c)

a) od wynagrodzeh osobowych
. b) od wynagrodzeh bezosobowych
c) od pozostaiych (wypisac jakich?)
Amortyzacja
Pozosiaie koszty (a+b+c)

a) ubezpieczenia OC i maj^tkowe
b) koszty podrozy sluzbowych
c) pozostaie
Koszty finansowe
a) platnoki odsetkowe wynikaj^ce

z zaci^ni^tych zobowia.zah
b) pozostale
Pozostale koszty operacyjne

Srodki przyznane innym
podmlotom
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy (Przychody
ogoiem - Koszty ogotem)
Obd^zenia wyniku finansowego
Wynik finansowy netto

Udziat dotacji z budzetu miasta w
kosztach (1a+2a+3a)/ko5Zty
ogotem
Przychody na inwestycje
(a+b+c+d)
a) finansowane z miasta

Ruda $l^ska
b) finansowane z budzetu Pahstwa
c)finansowane ze srodkow
unijnych

d) finansowane z innych zrodel
Naklady na inwestycje (a+b+c+d)
a) finansowane z miasta

Ruda $l^ska
b) finansowane z budzetu Pahstwa
c)finansowane ze srodkow

unijnych
d)finansowane z innych zrodel

Prezy^n)) Miasta
Gratyna Dzledzic

_

i eel

Nazwa przedsi^wzi^cia

koorcSSuMca

k.a«i odpow.edzia.na

Jednostka

Okres

inne srodki

srodki UE

panstwa

budzet

1 srodki wlasne [b

'"^"SOwanLa

maj^tkowe

srodki UE

panstwa

budzet

srodki wlasne [b

Suma wydatkow biez^cych

biez^ce

f^oonsowe

-

d^tychczas

ponlesl-e
dotychczas

Naktady

N

N+1

Limlty wydatkow
w poszczegdinych latach

budzeto
wy
budzetf

ktorych wynikaj^ce platnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy*

zobowi^ad

Limit

Projekt / Wniosek o zmian? przedsi?wzi?c realizowanych w latach 20....-20.... w ramach wieloletnich programow, projektow, zadah zwi^zanych z udzialem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych/programow, projektow lub zadan, ktore realizowane na podstawie umow
o partnerstwie publiczno-prywatnym/programow, projektow lub zadah, ktorych realizacja jest niezb^dna do zapewnienia ci^glosci dziatania jednostki i z

z dnia 0 6. mi 2019

Prezydenta Miasta Ruda Sl^ska

do zarzcidzenia nr S? OO-SO ^.Q,Q.^O 5

zatacznik nr 12

inne srodki

srodki UE

panstwa

budzet

Uzasadnienie:

Ruda Alaska, dn1a

c) kwota po zmlanie

b) kwota zmiany

a) kwota przed zmiana

•okreslic wtasciwy rodzaj przedsi?wz1§da zgodnie z ustaw^ o finansach publicznych

KWOTA ZMIANY

L^czna wartosc w danym roku

I Ogolem

srodki wtasno

Suma wydatkow maj^tkowych

inne srodki

b

c

b

a

c

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

zal^cznik nr 13

do zarz^dzenia nr -^"P-OOTO

3- ^^9

Prezydenta Miasta Ruda ^l^ska
zdnia

OaWKZ. 2019

WNIOSEKOZMIAN^ NR
Jednostka realizuj^ca:

w zakresie dochodow

n .
n
Kategorfa
Dz. Rozdz.
Par.
^adania

Numer zadatiia,

nazwa zadania

Plan Drzed

zmianq

_ ..
.f • ■
Zmmeiszenie Zwifkszenie

•'

^

Plan po

zmianie

Razem saldo paragraf
Razem saldo rozdzial
Razem saldo dziat

Ogolem saldo dochodow
Uzasadnienie:

w zakresie wydatkow
„

.

_

Dz. Rozdz. Par.

Kategorla

Numer zadania,

nazwa zadania

Plan przed z^n^ejszenie Zwifkszenie
zmianq

••

zmtanie

Razem saldo paragraf
Razem saldo rozdzial
Razem saldo dziai

Ogolem saldo wydatkow
Uzasadnienie:

Miasta

Gra?yna Dzletteic

