
ZARZĄDZENIE NR 283/2018
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 233 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 
poz. 1000 i poz. 1366) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XIII/92/15 z dnia 24 września 
2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa, zarządza się 
co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2019 rok zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Założenia stanowić będą podstawę do opracowania projektu budżetu na 2019 rok.

§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie 
z Załącznikami Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Koordynatorowi Zespołu 
ds. Budżetu, kierownikom jednostek budżetowych, dyrektorom instytucji kultury oraz dyrektorom 
wydziałów i koordynatorom zespołów Urzędu Miasta Bełchatowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

Prezydent Miasta 
Bełchatowa

Mariola Czechowska
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 283/2018

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Rozdział 1.
Założenia ogólne konstrukcji budżetu na 2019 rok.

§ 1. 1. Podstawą opracowania projektu budżetu miasta na 2019 rok będą:

1) obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.:

a) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 
poz. 1349 i poz. 1432),

b) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1530),

c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382 i poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470 
i poz. 1978, z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504 i poz. 2294, z 2017 r. poz. 73, 
poz. 162, poz. 580, poz. 1421 i poz. 2231 oraz z 2018 r. poz. 767 i poz. 1393),

d) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365),

e) inne opublikowane akty prawne oraz projekty aktów prawnych, które mogą wywoływać skutki 
finansowe dla budżetu miasta na 2019r.;

f) plany i programy przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej w Bełchatowie;

2) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz projektowane  przez 
Radę Ministrów wysokości wynagrodzeń w 2019r., w tym w szczególności:

a) dynamika realna PKB 103,8%,

b) średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 102,3%,

c) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 105,6%,

d) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 106,1%,

e) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019r. 2.220,00 zł (według projektu Rozporządzenia 
Rady Ministrów),

f) minimalna stawka godzinowa w 2019r. w wysokości 14,50 zł (według projektu Rozporządzenia 
Rady Ministrów);

3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Bełchatów kwotach subwencji 
i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych;

4) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych na 2019r. dochodów z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem 
tych urzędów.

2. W przypadku zmian ustawowych lub w przyjętych rozporządzeniach albo w związku 
z pojawieniem się innych przyczyn mających wpływ na kształtowanie się dochodów lub wydatków 
budżetu 2019r., stosownej zmianie mogą ulec założenia (wskaźniki) do opracowania projektu budżetu 
Miasta Bełchatowa na 2019r.
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Rozdział 2.
Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2019 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące założenia do prognozowania dochodów na  2019r.:

1) bazą analityczno – porównawczą do planowania dochodów na 2019r. będzie przewidywane 
wykonanie na dzień 31.12.2018r.;

2) podstawą wyliczeń będą zawarte umowy, porozumienia, wydane decyzje, podjęte zarządzenia 
i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie projektów pochodzące ze źródeł zewnętrznych;

3) dochody bieżące należy planować na realnym poziomie, dążąc do uzyskania ich w wysokości 
wyższej niż w 2018r., w szczególności w zakresie tych dochodów, na które Miasto ma 
bezpośredni wpływ;

4) dochody bieżące należy prognozować na 2019r. z zastosowaniem obowiązujących lub 
planowanych stawek, cen oraz opłat wynikających z przepisów prawa lub  projektowanych zmian, 
zawartych lub planowanych do zawarcia umów, prognoz Ministerstwa Finansów, szacunków 
urzędów skarbowych i własnych wyliczeń.

2. Przy planowaniu  dochodów bieżących należy uwzględnić następujące założenia:

1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostaną na podstawie prognozowanych 
stawek, aktualnej podstawy opodatkowania, uwzględniającej wzrost powierzchni podlegającej 
opodatkowaniu oraz zwiększenie wartości budowli podatkowych; przy planowaniu należy mieć na 
uwadze skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz utrzymanie wysokiego 
poziomu ściągalności należności;

2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy planować na podstawie 
prognozowanych stawek, z uwzględnieniem wskaźników ściągalności, dążąc do realizacji zasady 
pokrywania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami;

3) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz  subwencji 
ogólnej, w tym oświatowej zaplanowane zostaną na poziomie zakładanym przez Ministerstwo 
Finansów;

4) dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa prognozuje się w wysokości kwot wynikających 
z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych 
na 2019 r.;

5) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz z pozostałych 
podatków przez urzędy skarbowe na terenie kraju, szacuje się na podstawie przewidywanego 
wykonania za 2018r.;

6) dotacje ze źródeł zewnętrznych, w tym: z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych, 
budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, będą zaplanowane zgodnie z zawartymi 
umowami /porozumieniami lub w wysokości wynikającej z posiadanych dokumentów 
określających wielkość przyznanego dofinansowania;

7) pozostałe dochody przyjmuje się do planowania na poziomie wykonania 2018r. z uwzględnieniem 
wydatków incydentalnych, przewidywanych zmian przepisów, umów oraz na podstawie własnych 
szacunków;

3. Dochody majątkowe (własne), będą zaplanowane na podstawie prognozowanych wykazów 
mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019r. oraz przewidywanych wpływów z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz prognozowanych 
nowych tzw. opłat przekształceniowych.

4. Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym: z budżetu Unii 
Europejskiej, budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz 
innych źródeł pomocowych, będą zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami /porozumieniami, lub 
też w wysokości wynikającej z posiadanych dokumentów określających wielkość przyznanego 
finansowania lub dofinansowania.
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5. Jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
Bełchatowa będą podejmowały działania zmierzające do optymalizacji dochodów bieżących 
i maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem Miasta.

6. W zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, należy dążyć do utrzymania 
racjonalnej polityki, uwzględniającej, przy wyborze formy wykorzystania majątku, kalkulację 
ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

Rozdział 3.
Założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na 2019 rok.

§ 3. 1. Przyjmuje się następujące założenia do planowania wydatków na  2019r.:

1) główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2019 roku będą związane z realizacją 
celów i zadań określonych w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz 
w programach i planach przyjętych przez Radę Miejską w Bełchatowie;

2) wydatki należy planować na 2019r. w sposób racjonalny, celowy i gospodarny, zgodnie z zasadą 
oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych 
efektów z danych nakładów;

3) w pierwszej kolejności uwzględnia się zadania obligatoryjne, kontynuowane i wynikające 
z zawartych umów oraz planowane do realizacji w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego;

4) planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, dlatego też należy dążyć do racjonalizacji 
wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na wydatki 
inwestycyjne;

5) planowane wydatki bieżące ustala się na poziomie nieprzekraczającym przewidywanego 
wykonania za 2018r.; nie zastosowanie powyższej zasady wymaga szczegółowego uzasadnienia 
(np. nałożenie nowych dodatkowych zadań,  zmiany organizacyjne, itp.).

2. Przy planowaniu wydatków bieżących  należy uwzględnić następujące założenia:

1) podstawą planowania jest przewidywane wykonanie za 2018r., pomniejszone o incydentalne 
wydatki występujące jednorazowo;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych Miastu 
Bełchatów będą zaplanowane w 2019r. w wysokości kwot wynikających z zawiadomień 
dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2019r.;

3) wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych, np.: z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu 
państwa, z funduszy celowych lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, będą 
zaplanowane w wysokości wynikającej z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa, 
zawartych umów, porozumień lub w wysokości wynikającej z posiadanych dokumentów 
określających wielkość przyznanego  dofinansowania;

4) wydatki na wynagrodzenia ustalane będą w oparciu o przewidywane wykonanie 2018r., 
z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzeń, ekwiwalentów, premii, nagród 
jubileuszowych, wynagrodzeń jednorazowych, odpraw emerytalnych i innych wynikających 
z przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań oraz planowanych zmian organizacyjnych, 
z zastrzeżeniem pkt.5;

5) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli planowane będą w oparciu o ustawę z dnia
26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela i przepisy wykonawcze z uwzględnieniem zatwierdzonych 
arkuszy organizacyjnych i skutków awansu zawodowego nauczycieli;

6) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 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 budżetowej;
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7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowane będą na podstawie ustawy z dnia 
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; do planowania wysokości odpisu 
podstawowego należy przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2018; odpis dla nauczycieli należy 
planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela;

8) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz celowe dla podmiotów realizujących zadania 
własne Miasta, w tym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustala się na 
poziomie przewidywanego wykonania roku 2018;

9) dotacje celowe w formie pomocy finansowej wynikające z zawartych umów i porozumień ustala 
się w wysokości wynikającej z tych dokumentów.

3. Planowane kwoty wydatków majątkowych na 2019r. będą uwzględniały w pierwszej 
kolejności kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych, a niezakończonych do końca 2018r., 
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz wydatki na niezbędne 
inwestycje rozwojowe i zakupy inwestycyjne roczne oraz  dotacje.  

4. Dla wydatków kontynuowanych w 2019r., na podstawie zawartych umów w 2018r. i w latach 
wcześniejszych, załącza się zestawienie zawartych umów, tzw. zaangażowanie.

5. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
Bełchatowa zobowiązane są do planowania i wydatkowania środków przeznaczonych na 
realizację zadań miasta w sposób celowy, gospodarny, oszczędny i efektywny oraz do 
podejmowania działań zmierzających do racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. poprzez 
optymalizację kosztów, wdrażanie efektywnych i skutecznych zmian organizacyjnych, realizację 
projektów oszczędnościowych, w celu poprawy wyniku operacyjnego budżetu Miasta 
Bełchatowa, w perspektywie kilkuletniej.

Rozdział 4.
Zasady i terminy sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.

§ 4. 1. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
oraz inne podmioty przedkładają wnioski i materiały planistyczne do projektu budżetu na 2019r. wraz 
z objaśnieniami, odpowiednio na wzorach stanowiących Załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do  niniejszego 
Zarządzenia,  w terminach określonych w  § 5 ust.1. 

2. Złożone materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 stanowią propozycje i mogą ulec 
zmianie w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu na 2019r.

3. Materiały do projektu budżetu sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 
z wyodrębnieniem planu na dzień 30.09.2018r., przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 
2018r., planu na 2019r., w zaokrągleniu, w miarę możliwości do 100 zł.

4. W objaśnienia do planowanych dochodów obowiązkowo należy przedstawić sposób kalkulacji 
dochodów, osobno dla każdego źródła dochodu, z podaniem np. podstaw prawnych, danych 
dotyczących zawartych umów, porozumień, ilości, miar, cen, wartości,  powierzchni, podstaw 
opodatkowania, stawek podatkowych, liczby podatników itp.

5. W objaśnienia do planowanych wydatków należy:

1) w zakresie wydatków bieżących w sposób dokładny przedstawić sposób kalkulacji do każdego 
paragrafu wydatków, a w zakresie:

a) wynagrodzeń osobowych należy dodatkowo podać:

- średnie zatrudnienie w osobach i w etatach w okresie I – III kw. 2018r.,

- stan zatrudnienia na 30.09.2018r.,

- planowane zatrudnienie na 2019r. w osobach i w etatach,

- średnie wynagrodzenie, w tym bez odpraw i nagród jubileuszowych w okresie I - III kwartał 
2018r.,
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- planowane średnie wynagrodzenie, w tym bez odpraw i nagród jubileuszowych w 2019r.,

W przypadku placówek oświatowych dane należy podać osobno w podziale na nauczycieli, 
pracowników obsługi, administracji,

b) wydatków remontowych należy obligatoryjnie wyszczególnić dla każdego zadania: nazwę, 
lokalizację, okres realizacji, wartość prac remontowych, zakres rzeczowy, źródła finansowania, 
informację o posiadanych dokumentacjach;

2) w zakresie wydatków majątkowych wyszczególnić dla każdego zadania: nazwę, jednostkę 
realizującą, lokalizację, okres realizacji, wartość zadania (szacunkowy koszt), zakres rzeczowy, 
efekty, źródła finansowania, stan przygotowania inwestycji np. posiadane dokumentacje, 
zezwolenia, poniesione dotychczas koszty.

6. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2019r.:

1) jednostek organizacyjnych Miasta Bełchatowa - podpisują kierownik jednostki organizacyjnej 
oraz główny księgowy jednostki, opiniuje komórka merytoryczna Urzędu Miasta;

2) komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa - podpisuje kierujący właściwą komórką 
organizacyjną Urzędu oraz opiniuje, w przypadku planowanych zadań współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej lub innymi środkami pomocowymi  Wydział Rozwoju Miasta pod 
względem zgodności z zawartymi umowami dofinansowania, harmonogramami realizacji 
i złożonymi wnioskami o dofinansowanie;

3) radnych, mieszkańców miasta i innych podmiotów – podpisane przez wnioskodawców– opiniuje 
właściwa merytorycznie komórka Urzędu Miasta, pod względem zgodności
z zadaniami gminy, celowości i możliwości realizacji zadania w danym roku, przeszkód 
w realizacji zadania np. technicznych, prawnych, finansowych, własnościowych, oraz godności 
z planem zagospodarowania terenu, posiadania dokumentacji i innych.

§ 5. 1. Ustala się następujące terminy przedkładania materiałów planistycznych do projektu 
budżetu na 2019r. dla poszczególnych podmiotów: 

1) jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz spółki miejskie przedkładają materiały planistyczne 
właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018r.;

2) radni, mieszkańcy miasta i inne podmioty składają wnioski do budżetu w terminie do 
1 października 2018r. na drukach stanowiących Załącznik Nr 4; 

3) kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Bełchatowa po przeanalizowaniu złożonych 
wniosków do projektu budżetu przez podległe podmioty oraz po opracowaniu własnych 
materiałów planistycznych w zakresie realizowanego budżetu na 2019r., przedkładają materiały, 
zaakceptowane przez Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza lub Skarbnika nadzorującego 
odpowiednio pracę danej komórki, do Zespołu ds. Budżetu (również w wersji elektronicznej), 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018r.;

4) Zespół ds. Budżetu sprawdza kompletność i wymaganą szczegółowość składanych materiałów 
planistycznych, określoną w § 4 ust. 4 i 5 i w przypadku uchybień wnioskuje o ich uzupełnienie 
lub przedłożenie dodatkowych wyjaśnień przez komórkę merytoryczną w terminie 2 dni, od daty 
wskazania nieprawidłowości;

5) szczegółowo uzasadnione wnioski, dotyczące zadań i zakupów inwestycyjnych kierujący 
komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Bełchatowa przekazują w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 października 2018r. do Wydziału Inwestycji, który przy współpracy Zespołu 
ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska opracowuje zbiorcze zestawienie proponowanych 
wydatków majątkowych na 2019r. w terminie do 12 października 2018r. i przekazuje do Zespołu 
ds. Budżetu;

6) projekt dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na 2019r. opracowuje, na 
podstawie złożonych materiałów planistycznych, Zespół ds. Budżetu wraz ze Skarbnikiem Miasta 
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w terminie do 22 października 2018r. i przedkłada Prezydentowi Miasta ze wskazaniem 
wielkości środków finansowych przeznaczonych na wydatki majątkowe; 

7) plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019r., sporządza Wydział Inwestycji, we współpracy 
z Zespołem ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska, uwzględniając zadania ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, przypadające do realizacji w 2019r., 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2018r;

8) w terminie do 30 października 2018r komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki 
budżetowe sporządzają projekty planów finansowych do projektu budżetu miasta na 2019r.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Prezydent 
Miasta Bełchatowa, przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 
do dnia 15 listopada 2018r. w celu zaopiniowania.
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Część A

1 2 3 4 5 6 7

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-
rachunkową)

(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, dyrektor
wydziału lub koordynator zespołu Urzędu Miasta)

……………………………..

       Data i podpis osoby sporządzającej Data i podpis osoby zatwierdzającej

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie

za 2018 rok
Plan na 2019 rok

Wskaźnik
(7:6%)

Dochody ogółem:

Dochody bieżące:

Dochody majątkowe:

a) dotacje i środki przeznaczone  na inwestycje (§§ 620,625,626,629,630,631,633,634,662,663,6660)

b) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,078,087)

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)

Plan na 30.09.2018r.

PLAN DOCHODÓW

……………………………..

(nazwa jednostki/wydziału)

Do dochodów majątkowych należy zaliczyć:

Część B  -   OBJAŚNIENIA (należy podać dokładne kalkulacje dla każdego paragrafu dochodów, z uwzglęnieniem umów, porozumień itp.)

…………………………………………………

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/2018

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 20 sierpnia 2018 r.
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Unia
Europejska

Budżet
państwa

inne (określić
jakie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2) Dotacje na zadania bieżące

3) Świadczenia na rzecz osób
fizycznych 

b)wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

Wydatki bieżące, w szczególności
na:

1)Wydatki jednostek budżetowych, w
tym:

a)wynagrodzenia  i składki od nich
naliczane 

Wskaźnik w
% (kol.8:7)

Plan na 2019 rok

Razem budżet w tym:Przewidywane
wykonanie za 2018 rok

Budżet Miasta 

środki zewnętrzne

   Plan na 30.09.2018

Źródła  finansowania 

Rodz.
zadania* Dział Rozdział

Grupa wydatków

§ nazwa paragrafu

………………………………...

nazwa jednostki/wydziału

Wyszczególnienie

PLAN   WYDATKÓW

Część A.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 283/2018

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 20 sierpnia 2018 r.
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………..

Data i podpis osoby zatwierdzającej
      (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

rachunkową)
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, dyrektor wydziału

lub koordynator zespołu Urzędu Miasta)

Data i podpis osoby sporządzającej

4) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

a) na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3

5) Wypłaty  z tytułu poręczeń i
gwarancji

6) Obsługa długu 

Wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

Wydatki ogółem

* art.216 ustawy o finansach publicznych

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać dokładną kalkulację do każdego § wydatków)

……………………………………………………………………………               …………………….
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 283/2018

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

……………………………………….……………….

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

………………………………………………………

adres do kontaktu

…………………………………………………………

telefon/e-mail do kontaktu

Wniosek radnych, mieszkańców i innych podmiotów do projektu budżetu
Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Miasta Bełchatowa na 2019r. 
przedstawiam następujące propozycje do projektu budżetu:

1. Nazwa zadania/działania

…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Opis

………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

(należy podać cel, główne założenia, zakres rzeczowy, efekty realizacji np. długość 
modernizowanej drogi)

3. Miejsce realizacji zadania

………………………………………………………………………………………………………....

(adres realizacji zadania lub nr działki ewidencyjnej)

4. Wartość szacunkowa w zł ………………………………………………………………….

l.p. Składowe zadania Koszt (w zł)
1
2
3

Razem:

5. Zakres oddziaływania 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania, ich szacunkowa liczba)

6. Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

(należy opisać jakiego typu problemu dotyczy wniosek i jakie rozwiązanie proponuje 
wnioskodawca, a także dlaczego powinno być realizowane)

7. Dodatkowe informacje, załączniki np. mapki, zdjęcia

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

8. Klauzula informacyjna: 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych we „Wniosku 
radnych, mieszkańców i innych podmiotów do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 
2019 rok” oraz wykorzystanie ich w celach związanych z tworzeniem budżetu na 2019r. 

Jednocześnie jestem świadom/a, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów. Kontakt z Administratorem 
jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej  (e-mail) um@belchatow.pl, 
(ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub 
/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 
Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą 
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na 
elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz 
pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.

3. Moje dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, zgodnie z art. 6, 
ust.1, lit. a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679) w celach związanych z tworzeniem budżetu na 
2019r.

4. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich we wniosku 
równoznaczne jest z brakiem możliwości rozpatrzenia i uwzględnienia w pracach nad projektem 
budżetu na 2019r.

5. Odbiorcami moich danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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8. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia 2016/679.

9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………………………………….

data i czytelny podpis
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