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        Zarządzenie nr 66/2022 

                    Wójta Gminy Bądkowo 

                 Z dnia 19 września 2022 roku  

 W sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Bądkowo i wieloletniej 

prognozy finansowej na 2023 rok  

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 

2022r. poz. 559 ze zm.) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 

2022 r. poz. 1634 ze zm) oraz Uchwały Nr XXXI/180/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bądkowo, procedury uchwalania budżetu gminy oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się 

co następuje: 

§ 1. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych ,referatów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych 

opracowują plany rzeczowo- finansowe wraz ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków 

przewidzianych do realizacji w 2023 roku. 

§2.  Do prac nad projektem budżetu Gminy Bądkowo na 2023 rok przyjmuje się: 

W zakresie dochodów: 

       1.parametry i założenia w zakresie prognozowania: 

          a) dochodów majątkowych- według realnych prognoz, 

         b) dochodów bieżących  –według realnych prognoz, 

         c) dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rzędowej-  

             w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz  Delegaturę Krajowego 

             Biura Wyborczego we Włocławku. 

         d)subwencji- w kwotach podanych przez Ministra Finansów, 

        e)Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych-  

            w kwotach podanych przez Ministra Finansów, 

         f) dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego- na podstawie 

            obowiązujących zapisów porozumień i umów, 

         g) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte zostaną na podstawie poziomu ich wykonania 

w 2022 r. powiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w 

stosunku do I półrocza 2021 r. tj. o 11,8 %. Należy ponadto uwzględnić planowane ulgi i zwolnienia 

wynikające z ustaw 
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i) dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie 

obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na 

poziomie 90 %, 

j) dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie zezwoleń na czas 

nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową, 

k) pozostałe dochody  z tytułu podatków i opłat- według przewidywanego wykonania w 2022 roku, 

l) środki zewnętrzne zgodnie ze złożonymi wnioskami i  z planowanymi terminami ich otrzymywania.  

 

W zakresie wydatków: 

2. Wydatki planować należy w sposób oszczędny i racjonalny z zachowaniem kontynuacji zadań  

wynikających z zawartych umów i porozumień. Podlegają one  ograniczeniom formalno-prawnym 

wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Regułę 

wydatkową  określa artykułem 242 ustawy, który  nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego 

budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać 

planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki.     

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne należy planować według aktualnych angaży pracowników z 

uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia jak również z zachowaniem wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz aktualnego poziomu 

zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw, nagród jubileuszowych  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego i innych wypłat o charakterze incydentalnym.  

2) Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.)  i rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2005 

roku (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 416 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy a także  na 

podstawie Uchwały Rady Gminy Bądkowo nr XI/60/219 z dnia 17 września 2019 roku  w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.  

3) Placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym 

oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2022 roku, odrębnie : 

a) dla kadry pedagogicznej, 

b) dla pracowników administracji 

c) dla pracowników obsługi,   

 z uwzględnieniem  planowanego od 1 stycznia 2023 roku wzrostu wynagrodzeń. 
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 Skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia ( wykazać w odrębnych pozycjach ) 

a) od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę- 3.383,00 zł brutto 

b) od 01.07 minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.450,00 zł brutto 

4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą 

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

923 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć kwotę bazową 

stosowaną w roku 2022 z uwzględnieniem zmian przepisów. W odniesieniu 

do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować 

zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

5)Ustala się wskaźnik na wydatki bieżące – rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym – na podstawie 

przewidywanego wykonania za 2022 roku, z uwzględnieniem  prognozowanego wzrostu towarów i 

usług konsumpcyjnych tj. 11,8% (bez kosztów remontu, które należy określić odrębnym wnioskiem). W 

obliczeniach nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostka otrzymuje środki w 

ciągu roku budżetowego.  

6) Wydatki na wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia i zawartych umów na 1 września 2022 

roku z uwzględnieniem podwyżki o 9,8%, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w 

ramach stażu, dla osób bezrobotnych i robót publicznych, pracowników objętych zwyżką 

płacy minimalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1952)  

7) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałaniu Narkomanii do wysokości prognozowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

8) Kierownicy samorządowych instytucji opracowują i przedkładają projekty planów finansowych na 

2023 rok z uwzględnieniem przychodów i kosztów prowadzonej działalności. Dotację podmiotową z 

budżetu gminy na 2023 rok należy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, z 

uwzględnieniem planowanego od 1 stycznia 2023 roku wzrostu wynagrodzeń. 

 Instytucje kultury przedstawią wykaz przedsięwzięć (m.in.: imprez, koncertów) przewidzianych do 

realizacji w 2023 roku w ramach działalności statutowej z podziałem na imprezy cykliczne i nowe, wraz 

z preliminarzem wydatków w ramach dotacji z budżetu gminy. 

9)Dotacje celowe dla innych jednostek samorządowych na zadania realizowane na podstawie 

zawieranych umów między jednostkami – na poziomie 2022 roku. 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.258.0001952,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.258.0001952,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r.html
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10) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku. 

11)Wydatki na kulturę fizyczną na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku  
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Dodatkowo dla jednostki oświatowej: 

projekt planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych – powinien zawierać  szczegółową kalkulacją dochodów oraz 

wydatków przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

budżetową. 

§ 3 

1. Materiały planistyczne do projektu Budżetu Gminy na 2023 rok, winny być opracowane  w układzie 

klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz.513 ze zm. ).  

2. Plany wydatków bieżących należy sporządzić w szczegółowości dział, rozdział,  § w oparciu o:  

 - wykonanie za 8 miesięcy roku 2022,  

- przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022,  

- zawarte umowy i zaciągnięte zobowiązania. 

Plan wydatków bieżących, należy sporządzić zgodnie ze wzorem w załączniku do Zarządzenia. 

3. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok podaje się pomniejszone o wydatki o 

charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2022 roku.  

4. Propozycje zwiększenia wydatków bieżących ponad ustalony poziom, muszą mieć racjonalne 

uzasadnienie i mogą dotyczyć np. planowanych wydatków związanych z eksploatacją nowych 

obiektów i ich wyposażenia, przyjętych do użytkowania przez jednostkę organizacyjną gminy. 

5. Średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku i zakładane na 2023 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia 

w uzasadnieniu wyszczególnić jakich stanowisk dotyczy wraz z kalkulacją skutków finansowych w 

2023 roku). Należy sporządzić projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń według wzoru 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia. 

6. Dodatkowo szkoły składają informację o ilości oddziałów i uczniów, według wzoru określonego w 

załączniku  

7. Plan dochodów, należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia. 

8. Plan dochodów i wydatków na zadania, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, należy sporządzić na formularzu stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia, w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów.  

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zadań 

wynikających  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz  plan dochodów z tytułu wydawania 
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z nich finansowanych, należy sporządzić 

na według wzoru określonego w załączniku do Zarządzenia.  

10. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne,  planowane są w szczegółowości dział, rozdział, paragraf  

w  oparciu o niezbędne nakłady do zrealizowania zadania oraz  zaciągnięte zobowiązania 

przechodzące na rok 2023 - Plan należy sporządzić zgodnie ze wzorem  w załączniku do 

zarządzenia. Do planu należy dołączyć uzasadnienie.  

11. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy ustalić na poziomie 

dochodów pozyskanych z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie 

zbilansowania się systemu, należy wykazać kwotę jaką trzeba będzie  wyasygnować z innych 

dochodów budżetowych, 

12. Tabele oraz dołączone informacje podpisują: 

a) w przypadku jednostki organizacyjnej: główny księgowy i kierownik jednostki organizacyjnej; 

b) w przypadku referatu  Urzędu Gminy: sporządzający wraz z kierownikiem. 

§ 4 

1. Równolegle z opracowaniem materiałów do projektu budżetu gminy Bądkowo na rok 2023 

przygotowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Bądkowo, która obejmuje między innymi 

wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j.  Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.). 

2. Przez przedsięwzięcia rozumie się wieloletnie: 

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z : 

a) programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

3. Dla każdego przedsięwzięcia określa się: 

1) nazwę i cel, 

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 

przedsięwzięcia, 

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

4) limity wydatków w poszczególnych latach, 

5) limit zobowiązań. 

4. Wykaz przedsięwzięć należy sporządzić  zgodnie załącznikiem nr 6 do zarządzenia.  
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§ 5 

1. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu i 

wieloletniej prognozie finansowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym 

wymogom:  

1) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;  

2) zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania 

efektu;  

3) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki pomocowe;  

4) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot 

poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych;  

5) zadania, które zapewnią rozwój usług dla mieszkańców;  

6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych;  

7) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy;  

8) zadania, na które można uzyskać, niskooprocentowane kredyty;  

9) zadania winny mieć określony ilościowo efekt, jaki w wyniku wydatkowania środków zostanie 

osiągnięty.  

§ 6 

1. Projekty planów rzeczowo- finansowych i wykaz przedsięwzięć kierownicy jednostek 

organizacyjnych składają w Sekretariacie Urzędu Gminy, a pracownicy na samodzielnych 

stanowiskach Urzędu Gminy przekazują Skarbnikowi Gminy, w terminie do dnia 15 października  

2022r. w formie papierowej oraz elektronicznej (na adres. ugbadkowo@pro.onet.pl  ). 

2. Projekty planów finansowych wynikające z planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej, należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dysponenta 

środków o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dotacji. 

Materiały planistyczne do projektu budżetu należy składać na drukach załączonych do zarządzenia 

które, zostaną przekazane na e-maili jednostkom  organizacyjnym oraz pracownikom merytorycznym.  

  Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za 

sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu na 2023 rok.  

3. Złożone materiały planistyczne stanowią materiały pomocnicze i mogą być zmienione w trakcie 

dalszych prac nad projektem budżetu. 

4. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2023 rok, zgodnie z załącznikami 

od nr 1 do nr 10.  

mailto:ugbadkowo@pro.onet.pl
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§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Jednostek organizacyjnych 

Gminy, Kierownikom referatów Urzędu Gminy i osobom zajmującym samodzielne stanowiska.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Bądkowo.  

        

 

 

 

 

 



nazwa jednostki/referatu/stanowiska

………………………………………………….

dział rozdział § Nazwa
Wykonanie na 

dzień 31.08.2022

Przewidywane 

wykonanie na 

31.12.2022

PLAN NA ROK 

2023

%            

(7:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wydatki bieżące: 0,00 0,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3110 Świadczenia społeczne

3240 Stypendia dla uczniów

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Pozostałe wydatki: 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4140 Wpłaty na PFRON

4190 Nagrody konkursowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

4390 Zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na ZFSS

4480 Podatek od nieruchomości

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

4530 Podatek VAT

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 Szkolenia pracowników  niebędących czł. korpusu sł.c.

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

605*

606*

OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00

* odpowiednia czwarta cyfra

…………………………….

data i podpis

Projekt planu wydatków na rok 2023

Zalącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 19 września 2022r.



nazwa jednostki/referatu/stanowiska

………………………………………………….

dział rozdział § NAZWA
Wykonanie na 

dzień 31.08.2022

Przewidywane 

wykonanie na 

31.12.2022 r. 

PLAN NA ROK 

2023

%            

(7:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Dochody bieżące: 0,00 0,00

Dochody majątkowe: 0,00 0,00

OGÓŁEM: 0,00 0,00

…………………………….

data i podpis

Projekt planu dochodów na rok 2023

Zalącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 19 września 2022r.



Załącznik Nr 3

nazwa jednostki/referatu/stanowiska

…………………………………………………. z dnia 19 września 2022r.

Pełna nazwa projektu:

dział rozdział § okres realizacji wydatki ogółem
środki z budżetu 

krajowego

dotacja z budżetu 

państwa
wklad własny środki z budżetu UE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pełna nazwa projektu:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pełna nazwa projektu:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…………………………….

data i podpis

Nazwa Programu:

OGÓŁEM

z tego:
z tego:

Projekt planu wydatków zadań wykonywanych z udzialem środkow, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 

rok 2023

Nazwa Programu:

do Zarządzenia nr 66/2022/2022 Wójta Gminy Bądkowo

ZADANIA BIEŻĄCE

Nazwa Programu:

ZADANIA MAJĄTKOWE



Załącznik Nr 4

nazwa jednostki/referatu/stanowiska z dnia 19 września 2022r. 

………………………………………………….

Dochody Wydatki Dochody Wydatki

0,00 0,00 0,00 0,00

* niepotrzebne skreślić ………………………….

data,  podpis 

dział rozdział paragraf

Projekt planu zadań wykonywanych związanych z realizacją zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo

OGÓŁEM

przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. plan na 2023

Projekt planu zadań wykonywanych związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska*

Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatków  z nich 

finansowanych*



Załącznik Nr 5

nazwa jednostki/referatu/stanowiska

………………………………………………….

z dnia 19 września 2022r

Nazwa zadania Dział Rozdzial

Wartość nakladów np. 

wartość kosztorysowa, 

wartość z umowy, 

[kol.5+kol.7+kol.9]

wydatki do 

poniesienia w roku 

2022

wydatki wynikające z 

podpisanych umów w roku 

2022, przechodzące na rok 

2023

wydatki roku 2023
razem 

[kol.6+kol.7]

wydatki lat 

następnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…………………………….

data i podpis

ROK 2023

OGÓŁEM

Projekt planu zadań  i zakupów inwestycyjnych  na rok 2023

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo



Załącznik nr 6

z dnia 19 września 2022r. 

nazwa jednostki/referatu/stanowiska

………………………………………………….

od do 2023 2024 2025 …..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe (w tym wydatki wynikające z umów 

zawartych do końca roku 2014)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe (w tym wydatki wynikające z umów 

zawartych do końca roku 2014)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…………………………….

data i podpis

OGÓŁEM

Nazwa:

Nazwa:

Projekt wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udzialem środkow, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa i cel przedsiewzięcia 

jednostka 

realizująca

okres realizacji w 

latach łączne 

naklady 

finansowe limit zobowiązań 

limity wydatkow w poszczegolnych latach 

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo



Załącznik nr 7

nazwa jednostki/referatu/stanowiska z dnia 19 września 2022r.

………………………………………………….

osobowe dodatkowe wynagrodzenie 

roczne

Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r. 

Plan na rok 2023

0,00 0,00 0,00 0,00

…………………………….

data i podpis

Projekt planu  zatrudnienia i wynagradzania

Wyszczególnienie Zatrudnienie w 

etatach

Wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi wynikające ze 

stosunku pracy

w tym:

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo



Załącznik nr 8

z dnia 19 września 2022r. 

DOCHODY

dzial rozdział paragraf plan na rok 2023

0,00

WYDATKI 

dzial rozdział paragraf plan na rok 2023

0,00

…………………………….

data i podpis

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  na 2023 rok 

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo

OGÓŁEM

OGÓŁEM



Załącznik nr 9

Wyszczegolnienie Konta 

zespołu 

"7"/"4"

Przewidywane 

wykonanie  na 

31.12.2022 r. 

Projekt planu na 

ROK 2023
%       

(5:4)

1 2 3 4 5 6

1 Przychody x 0 0

1.1. Dotacje, w tym: 0 0

1.1.1 dotacja podmiotowa z budżetu gminy

1.1.2 dotacja celowa z budżetu gminy

1.1.3 dotacje z innych źródeł

1.2. Przychody własne, w tym: 0 0

1.2.1. przychody ze świadczonych usług

1.2.2. przychody z najmu, reklam

1.2.3. darowizny

1.2.4. pozostałe przychody

1.2.5. przychody finansowe

2. Koszty 0 0

2.1. wynagrodzenia osobowe

2.2. wynagrodzenia bezosobowe

2.3. pochodne od wynagrodzeń

2.4. zakup materiałów i wyposażenia

2.5. zakup książek

2.6. zakup energii

2.7. zakup usług zdrowotnych

2.8. zakup usług pozostałych

2.9.
opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych

2.10. podróże służbowe

2.11. różne opłaty i składki

2.12. odpisy na ZFŚS

2.13. Podatki i opłaty

2.14. koszty finansowe

2.15. Inwestycje

2.16. Pozostałe koszty

5. Wynik (przychody - koszty) 0 0

* ) dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych i zatrudnienia:

…………………………….

data i podpis

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie na rok 2023

do Zarządzenia nr 66/2022 Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 19 września 2022r.



Załącznik nr 10

nazwa jednostki/referatu/stanowiska
z dnia19 września 

2022r. 

………………………………………………….

Informacja o liczbie uczniów w przedszkolach/szkolach

ilość oddzialów liczba uczniów ilość oddzialów liczba uczniów

OGÓŁEM 0 0 0 0

…………………………….

data i podpis

stan na 1 września 2022 r. plan na 1 września 2023 r.

Rozdział

do Zarządzenia nr 66./2022  Wójta Gminy Bądkowo
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