Uchwała Nr 14/20
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 01 października 2020 r.

w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji
niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 dla
jednostek organizacyjnych ZMiGDP

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz.
Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r.
Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813, z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz
z 2018 r. poz. 3475) oraz § 7 Uchwały Nr XII/ /17 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29
września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej
prognozy finansowej, uchwaleniem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej
oraz wykonywaniem budżetu i kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd
ZMiGDP w Karlinie uchwala, co następuje:
§1
Materiały i informacje niezbędne do opracowania projektu budżetu oraz Wieloletniej
prognozy Finansowej na 2021 rok powinny być opracowane w formie tabelarycznej i
opisowej, w szczegółowości określonej w Uchwale IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia
27 września 2011 roku.
§2
Dochody i wydatki powinny być zaplanowane z założeniami projektu budżetu państwa na
rok 2021. Prognozuje się, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
wynosić będzie 1,8%; realny wzrost wynagrodzeń będzie kształtował się na poziomie 1,5% a
stopień inflacji wynosić będzie 1,5%.
§3
Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych ZMiGDP
1. Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w terminie do 6 października przekazują
Skarbnikowi ZMiGDP, w wersji papierowej i elektronicznej, wstępne projekty planów
finansowych składających się z:
1) części tabelarycznej opracowanej w szczegółowości, o której mowa w § 2 ust. 2 i 3
Uchwały Nr IV/34/11 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i
wieloletniej prognozy finansowej, dla dochodów i wydatków,
2) części opisowej, w której należy przedstawić charakterystykę realizowanych i
planowanych do realizacji zadań, wielkość zatrudnienia w roku bieżącym i roku
budżetowym oraz wskaźniki określające planowane dochody i wydatki w porównaniu do
roku bieżącego,
3) materiałów towarzyszących, o których mowa w § 2 ust. 8 Uchwały Nr IV/34/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 27 września
2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej
prognozy finansowej.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Zgromadzeniu ZMiGDP,

Zarząd ZMiGDP przekazuje jednostkom budżetowym informację zawierającą kwoty
dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe.
3. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania
danych, lecz nie później niż do 11 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Zweryfikowane plany finansowe, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę gospodarki
finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania i
zatwierdzenia planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.
§4
Materiały na potrzeby opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
1. Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w terminie do 6 października przekazują
Skarbnikowi ZMiGDP, w wersji papierowej i elektronicznej, projekty wieloletniej prognozy
finansowej, składających się z:
1) dochodów i wydatków budżetowych bieżących i majątkowych jednostki na rok
budżetowy i lata, na które zostały lub planowane jest zaciągniecie zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek, lecz na okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata,
2) kosztów obsługi długu publicznego,
3) przychodów i rozchodów na okres niezbędny dla realizacji planowanych przez
jednostkę przedsięwzięć,
4) wykazu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata, na które zostały lub planowane jest
zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, lecz na okres nie krótszy niż
rok budżetowy i trzy kolejne lata, z określeniem nazwy, celu, jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady
finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań,
5) wykazu umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych ZMiGDP z podziałem na okres ich
obowiązywania i określeniem podmiotów, które udzieliły gwarancji i poręczeń.
2. Wartości przyjęte po stronie dochodów i wydatków powinny być zgodne z dochodami i
wydatkami przyjętymi we wstępnych projektach planów finansowych.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych ZMiGDP w Karlinie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu ZMiGDP Zarząd określa w sposób szczegółowy
wykonanie Uchwały Nr IV/34/11 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w
Karlinie z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.
W uchwale zawarte są wytyczne i wskaźniki dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
niezbędne do przygotowania materiałów planistycznych na następny rok budżetowy.

