
ZARZĄDZENIE NR 241/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 
2023 rok. 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)  oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku 
z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

zarządzam co następuje: 
§ 1. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów (Pełnomocników, Biura, Samodzielne stanowiska) 

Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierowników (dyrektorów) jednostek sektora finansów publicznych 
finansowanych z budżetu Gminy Łask bądź powiązanych z budżetem otrzymaną dotacją – do 
opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2023 rok oraz do 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035. 

§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu  na 2023 rok, założenia w zakresie 
prognozowania dochodów i projektowanych wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 
2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2023 rok, zgodnie z załącznikami od nr 
3 do nr 12 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 1. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane 
w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku. 

2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad 
projektem budżetu mogą ulec zmianie. 

3. Burmistrz Łasku weryfikuje projekty i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie 
zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu nie powodują konieczności aktualizacji 
planów do zmian wprowadzonych przez Burmistrza Łasku. 

§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask 
na 2023 rok sprawuje Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

Rozdział 1. 
Zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Łask na 2023 r. 

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy opracować zgodnie 
z: 

a.zasadami ustalonymi w uchwale nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 
2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 

b.ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 
1747, 1768); 

c.ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927, z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730); 

d.rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1718); 

e.rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(t.j.Dz. U. z 2022 roku poz. 513 z póżn.zm.); 

f.obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Łasku , mającymi wpływ na budżet gminy Łask; 
g.warunkami zawartych porozumień i umów; 
h.innymi przepisami prawa i stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek 

z projektowanymi wielkościami budżetowymi. 
2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu 

wielkości budżetowych na 2023 rok: 
a) Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie od 1 stycznia 2023 roku - 3.490,00 zł, 

a od 1 lipca 2023 roku – 3.600,00 zł brutto 
b) Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia 

2023 roku  będzie wynosić 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 roku – 23,50 zł brutto. 
3. Przedłożenie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 nastąpi wraz z projektem zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
4. Warunkiem koniecznym będzie utrzymanie relacji ostrożnościowych, wynikających z ustawy 

o finansach publicznych, w szczególności zachowania nadwyżki operacyjnej. 
5. Wydatki z budżetu Gminy na 2023 rok są prognozowane w warunkach ograniczonych 

możliwości finansowych. 
6. Priorytetem będzie pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą między 

innymi: 
-  wydatki z tytułu obsługi długu; 
-  wydatki wynikające z zawartych umów długofalowych, wydanych decyzji, pozwoleń itp.; 
-  wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
-  wydatki zapewniające ciągłość działań gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych; 
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-  ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi 
samorządu, bądź nie mających obligatoryjnego charakteru; 
7. Plan zamierzeń inwestycyjnych Gminy Łask wymagać będzie działań optymalizacyjnych 

w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. Równocześnie będą podejmowane działania 
w kierunku racjonalizacji bieżących wydatków publicznych, które umożliwią osiągnięcie ustawowych 
wskaźników ostrożnościowych.  

8. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu 
i wydatków. 
1) W projekcie budżetu uwzględnione zostaną zadania: 

a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków – 
fakultatywne, 

b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 
c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, 
d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST, 
e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami. 

2) Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2023 roku zostaną 
zaprojektowane w oparciu o: 
a) przepisy prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności 

ustawy: 
– z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 
1079, 1561); 

– z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 
1725, 1747, 1768); 

– z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927, z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730); 

b) uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia  Burmistrza Łasku, 
c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach 

z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa, 
d) informację Wojewody Łódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone 

z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa, 
e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi o kwocie dotacji celowej 

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa, 
f) inne przepisy i dotacje, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi. 
3) Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych 
1) W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2022 

roku. 
2) Zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane 

zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub 
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

3) Jednostki organizacyjne, w tym wydziały Urzędu Miejskiego, przyjmą jako punkt odniesienia do 
projektowania wydatków bieżących na 2023 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, 
plan na  2022 wg. aktualnego planu po zmianach. 
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Wydatki na 2023 rok winny być projektowane w sposób celowy i oszczędny, w związku 
z powyższym wskazane jest dokonanie selekcji planów i skoncentrowanie środków na realizację 
rzeczywistych i niezbędnych zadań. 
4) W projekcie budżetu mogą zostać wyodrębnione: 

a) rezerwy celowe: 
- na wypłaty wynagrodzeń, 
- na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
- na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 
- inwestycyjna 

b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane. 
5) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany 

adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej (limit określa się na podstawie decyzji Wojewody). 

6) Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące: 
- z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych, 
- z innych operacji finansowych. 

7) Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić: 
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych; 
- inne operacje finansowe. 

Rozdział 2. 
Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Łask na 2023 r. 

1. Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów 
budżetowych w roku 2022. 

2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie 
uzasadnionych. 

3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2023 rok należy uwzględnić: 
a.prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, 
b.przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022, 
c.informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego 

Biura Wyborczego w Łodzi o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych 
wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

d.informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów, 
e.planowane zmiany cen świadczonych usług, 
f.przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, 
g.sytuację płatniczą największych podatników gminy, 
h.poziom windykacji zaległości podatkowych, 
i.podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii 

Europejskiej, budżetu państwa, itp. 
j.planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów. 
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4. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na 
bieżące i majątkowe. 

5. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł 
dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony 
plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając 
podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku 
bieżącego. 

6. Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób: 
a.dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 

w kwotach podanych przez Wojewodę Łódzkiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Łodzi, 
b.subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów 
c.udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie podanej przez 

Ministra Finansów 
d.dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu 

terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów 
e.dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2022 roku 

z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia 
ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw 
podatkowych. 

f.dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie 
obowiązujących i planowanych stawek. Przy szacowaniu dochodów uwzględnić wskaźnik 
ściągalności na poziomie 95%. 

g.dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego 
do sprzedaży w 2023 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

h.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości 
zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową. 

i.zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych 
terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji 
i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą. 

Rozdział 3. 
Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych Gminy Łask na 2023 r. 

1. Podstawą planowania wydatków na 2023 rok jest przewidywane wykonanie wydatków 
budżetowych w roku 2022. 

2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguły tzw. złotej reguły wydatkowej 
określonej w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co 
oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów 
bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki będące nadwyżką 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. 
W roku budżetowym 2023 nie planuje się korzystania z nadwyżki budżetowej czy z wolnych środków 
w celu pokrycia wydatków bieżących budżetu. 
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3. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Łask muszą być zgodne z art.44 ustawy 
o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania 
i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

4. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem 
w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających 
z zawartych umów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych: 

a.zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy 
na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, 

b.zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne, 
c.zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie 

Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
5. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, 

pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania 
roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie roku 
2022 i założenia do planu na 2023 rok, z uwzględnieniem: 

a.zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych; 
b.czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku; 
c.wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2023 roku; 
d.kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych 

do realizacji w 2023 roku. 
6. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów  

z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Do projektu 
budżetu należy dołączyć kalkulację prac lub szacunkowy kosztorys.  

7. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg. kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 
30.09.2022 roku, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 
2022 r. oraz w roku 2023. Kalkulację kosztów wynagrodzeń należy sporządzić od 1 stycznia do 
30 czerwca 2023 roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2023, zgodnie z poziomem wynagrodzenia 
minimalnego. Kalkulację kosztów należy sporządzić w dwóch osobnych tabelach. Osobna kalkulacja 
dotyczy tylko przypadku gdy podwyżka wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 roku nie zabezpiecza 
poziomu minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 roku. Kierownicy (dyrektorzy) jednostek 
samodzielnie ustalają poziom podwyżki wynagrodzeń na 2023 rok z Burmistrzem Łasku, 
z uwzględnieniem sposobu podwyżki (% lub kwotowo, od wynagrodzenia zasadniczego lub brutto od 
wynagrodzeń), terminu podwyżki. Ewentualne inne ustalenia dotyczące jednostki. Ustalenia powinny 
zostać potwierdzone na piśmie. 

Tabelę dotyczącą wynagrodzeń w załączniku Nr 4a wypełniają jednostki, z wyłaczeniem jednostek 
oświatowych (szkoły i przedszkola), tabelę w załączniku Nr 10,10a, 11 i 11a wypełniają tylko 
jednotki oświatowe (szkoły i przedszkola). 

8. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze 
wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich. 
9. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy   

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1872). 
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10. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 

1115, 1265). 
11. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 

1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Przy 
uwzględnianiu odpisu należy przyjąć zasady przedstawione w projekcie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 , dotyczące zapisów ZFŚS w 2023 
roku. 

13. 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 (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730). Odpis na nauczycieli będących na 
rencie, bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent na poziomie 0,1 %. 
Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne planować  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych. W jednostkach oświatowych pula nagród dla nauczycieli planowana jest 
w proporcjach – 0,7%  rocznych wynagrodzeń osobowych do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 
0,3% rocznych wynagrodzeń osobowych do dyspozycji Burmistrza.Nie planuje się podwyżek dla 
nauczycieli. 

14. W odniesieniu do placówek oświatowych wysokość środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli zostaną zaplanowane przez  i  na poszczególne jednostki oświaty z uwzględnieniem 
ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730)  oraz 
obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Dla okresu 
styczeń – sierpień 2023 roku należy zaplanować środki wynikające z organizacji wynikającej 
z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych 
rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/2023, dla okresu wrzesień – grudzień 
2023 roku - przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2023/2024. Środki 
na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zostaną zaplanowane 
przez poszczególne jednostki oświaty (jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych 
niezbędne dane w tym zakresie). 

15. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu 
finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2023 roku, następnie zadania 
kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na 
nowe zadania, 
a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach. 

16. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane 
w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe, w tym m.in. na zarządzanie 
kryzysowe – w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na 
obsługę długu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków 
budżetowych. 

17. W projekcie budżetu uwzględnić wpłaty od pracodawcy na PPK, zgodnie z planowanymi 
wydatkami  w tym zakresie. 
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21. Do planu wydatków poszczególnych jednostek lub wydziałów nie należy łączyć wydatków 
związanych z funduszem sołeckim. Taki rodzaj wydatków należy dołączyć w osobnym dokumencie 
podając dane: nazwę sołectwa, rodzaj i zakres wydatku oraz kwotę. 

22. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać 
ekonomiczne uzasadnienie i być bezwględnie poparte: 
1) wyliczeniami; 
2) wyczerpującymi objaśnienaimi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących 

wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 
31.12.2022 roku; 

3) konkretnymi przepisami prawa materialnego; 
Rozdział 4. 

Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok 
1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy przygotować oraz 

sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na 
zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy, rozdziały, z uwzglednieniem źródeł 
powstania dochodów i zadań finansowanych z budżetu gminy, natomiast część tabelaryczną, zgodnie 
z załącznikami do niniejszego zarządzenia. 

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach stanowiących załączniki od nr 3 do nr 12 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za 
sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu. 

4. Przy wyliczaniu dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę 
możliwości dokonywać zaokrągleń do 100 zł. 

5. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze 
świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, racjonalności 
działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe 
wyjaśnienia, opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań, ich specyfikę oraz zagrożenia mogące 
pojawić się w realizacji planu. 

6. Projekty budżetów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres a.glowinska@lask.pl  oraz 
k.wincek@lask.pl  i wraz z wydrukiem dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łasku w odpowiednim 
terminie. 

 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

Zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu 
Gminy Łask na 2023 rok, a także jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich opracowanie, 
weryfikację i zaopiniowanie 

1. Jednostki budżetowe,  opracowują materiały planistyczne i składają je do Skarbnika Gminy, 
w terminie do 12 października 2022 r . W celu weryfikacji i zaopiniowania tych materiałów. 
Materiały planistyczne dotyczące dochodów, należy złożyc do dnia 7 października 2022 roku. 

2. Wydziały Urzędu Miejskiego, składają do dnia 12 października 2022 r. do Skarbnika Gminy 
zbiorcze materiały planistyczne.  

3. W terminie do 15 października 2022 r.: 
a) Skarbnik Gminy w oparciu o własną analizę i materiały planistyczne poszczególnych dysponentów 

środków budżetowych, opracowuje zbiorcze zestawienie dotyczące: 
- dochodów na rok 2023 i prognozę dochodów na lata następne, 
- rozchodów wynikających z zawartych umów i zamierzeń pożyczkowych, 
- wydatków na 2023 r. z wyodrębnieniem wydatków sztywnych, 
- wieloletnich programów, projektów i zadań. 

b) Po zestawieniu ww. danych Skarbnik Gminy Łask określi limit globalny wydatków oraz 
dopuszczalny poziom deficytu na 2023 rok i lata kolejne. 
4. Po zapoznaniu się z informacjami i propozycją Skarbnika dotyczącą limitów, Burmistrz Łasku 

w terminie do 31 października 2022 r . ustali: 
- ostateczną wielkość planowanych dochodów, 
- limity środków na wydatki bieżące, 
- limity środków na wieloletnie programy, projekty i zadania. 

6. W terminie do dnia 10 listopada 2022 roku Skarbnik Gminy Łask przedstawi Burmistrzowi 
do zatwierdzenia projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne. 

 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8F4B33DD-CFC2-46C7-8632-E6F327B59551. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

Wydział Merytoryczny/Jednostka organizacyjna 
 
 

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023 
 

        

 
Dział  

Rozdz. § Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
na 2022r. 

Przewidywane 
wykonanie 

2022 r. 

Plan na 
2023 r. 

Wskaźnik 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ZADANIA WŁASNE 

                
                
                

RAZEM         
ZADANIA ZLECONE 

                
                
                

RAZEM         
OGÓŁEM     

 
 
* w dochodach należy uwzględnić dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe 
* w dochodach przedszkoli należy wyszczególnić: wyżywienie pracowników, wyżywienie dzieci, opłata stała 
 
Szczegółowa kalkulacja dochodów: 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
                     
           Sporządził(a):                                                                                       Dyrektor/Naczelnik: 
 
 
.............................................................                                                    ................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                                    (data, podpis, pieczątka) 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

Wydział Merytoryczny/Jednostka organizacyjna 
 

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2023 
 
 

Plan na 2023 r. 

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
na 2022 r. 

Przewidywane 
wykonanie 

2022 r. Wydatki 
ogółem 

w tym 
wydatki 
sztywne 

Wskaźnik 
% 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

ZADANIA WŁASNE 
                  
                  
                  

RAZEM           
ZADANIA ZLECONE 

                  
                  
                  

RAZEM           
OGÓŁEM       

 
                     
           Sporządził(a):                                                                                       Dyrektor/Naczelnik: 
 
 
.............................................................                                                    ................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                                    (data, podpis, pieczątka) 
 
 
 
 
 
Zaakceptował   .............................................. 
 
w dniu ..................................................... 
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Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września  2022 r. 

 
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na rok 2023 

 
 

Dodatki Pochodne od 
wynagrodzeń 

Lp. Opis 
stanowiska 

liczba 
etatów/osób 

Wynagrodzenie 
zasadnicze  

 fu
nk

cy
jn

y 

m
ot

yw
ac

yj
ny

 

st
aż

ow
y 

sp
ec

ja
ln

y 

in
ne

 

Wynagrodzenie 
brutto § 4010  
(suma 4-10) 

§ 
 

41
10

 

§ 
41

20
 

Wynagrodzenie 
brutto brutto 
(suma 10-12) 

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

                
  
        

                
  
        

                
  
        

                
  
        

                
  
        

RAZEM               
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            Sporządził(a):                           Dyrektor/Naczelnik:                                                                            Zaakceptował   .............................................. 
 
 
.............................................................           ...................................................                                                                      w dniu ..................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                           (data, podpis, pieczątka)  
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Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

 
 
Wydział Merytoryczny/Jednostka organizacyjna 
 

 
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe 

 

Lp. Liczba osób 
uprawnionych 

Wysokość 
nagrody 

jubileuszowej 

Wysokość 
odprawy 

emerytalnej  
Wysokość brutto 

          
          
          
RAZEM     

 
 
                     
           Sporządził(a):                                                                                       Dyrektor/Naczelnik: 
 
 
.............................................................                                                    ................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                                    (data, podpis, pieczątka) 
 
 
 
 
 
 
Zaakceptował   .............................................. 
 
w dniu ..................................................... 
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

Wydział Merytoryczny/Jednostka organizacyjna 
 

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok 

w tym: 
Lp. Rozdział Zadanie inwestycyjne* Wartość kosztorysu 

Termin 
realizacji 

Wykonanie do końca 
2022 r. 

Projekt planu na 
2023 r. środki własne środki zewnętrzne* 

Środki potrzebne do 
zakończenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
 Inwestycje i zakupy inwestycyjne        

A 
 

Inwestycje kontynuowane 
       

1 
         

2 
         

II 
 

Razem wydatki na inwestycje kontynuowane 
       

B 
 

Inwestycje noworozpoczęte 
       

1 
         

2 
         

III 
 

Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte 
       

C 
 

Zakupy 
       

1 
         

2 
         

IV 
 

Razem wydatki na zakupy 
       

D 
 

Dotacje inwestycyjne 
       

1 
         

2 
         

  

Razem dotacje inwestycyjne 
       

  
Ogółem poz. I + II + III + IV 
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* Każde zadanie powinno być szczegółowo opisane, a wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego uzasadnione. 

 
                  
           Sporządził(a):                                                                                       Dyrektor/Naczelnik: 
 
 
.............................................................                                                    ................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                                    (data, podpis, pieczątka) 
 
 
 
 
 
Zaakceptował   .............................................. 
 
w dniu .................................................... 
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU 
UNII EUROPEJSKIEJ 

w tym: w tym: w tym: 

Lp Nazwa zadania / projektu 
Klasyfikacja 

(rozdział) 
Okres realizacji 

(lata) 
Bieżące/maj 

ątkowe 

Łączne wydatki w 
okresie realizacji 
zadania /projektu 

EFRR środki własne Fundusz 
Spójności EBI 

Wydatki na 
2023 r. 

EFRR środki własne Fundusz 
Spójności EBI 

Wydatki na 
2024 r. 
i lata 

nastepne EFRR 
środki 
własne 

Fundusz 
Spójności EBI 

1 
                   

2 
                   

3 
                   

4 
                   

x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ogółem x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 
.............................................................                                                ................................................... 
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, pieczątka) 
 
 
 
 
Zaakceptował   .............................................. 
 
w dniu .................................................... 
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w złotych

Lp. Stanowisko

Płaca
zasadnicza
(na dzień
30.09.2022r.)
   

Staż pracy
(na dzień
30.09.2022 r.)

Premia
regulaminowa
(na dzień
30.09.2022)

Dodatek
funkcyjny
(inny)

Razem
wynagrodzenie
(kol.3+4+5+6)

Podwyżka
wynagrodzenia
zasadniczego 

Podwyżka
stażu pracy

Podwyżka
premii

Po
podwyżce
wynagrodz
enie
zasadnicze
(kol.3+8)

Po
podwyżce
staż pracy
(kol.4+9)

Po
podwyżce
premia
(kol.5+10)

Dodatek
funkcyjny
(inny)

Razem
wynagrodz
enie po
podwyżce
(kol.12+13+
14+15)

Składki
społeczne
pracodawc
a
(wynikając
e z
podwyżki
wraz ze
wszystkimi
dodatkami)

FP
(wynikając
y z
podwyżki
wraz ze
wszystkimi
dodatkami)

Skutki
podwyżki
(kol.8+9+10
+17+18)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Wynagrodzenia pracowników …..................................................

Podsumowanie:

Sporządził(a):                                                                                                        Dyrektor/Naczelnik:

.............................................................                                                ...................................................
            (data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, pieczątka)

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 241/2022
Burmistrza Łasku
z dnia 27 września 2022 r.
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Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK W ZAKRESIE 
FINANSOWANIA 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ/GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI* 

DOCHODY 
D
z. 

Roz
. § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 

za 2022 rok 
Plan na 
2023 rok 

% 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       

OGÓŁEM    
WYDATKI 

D
z. 

Roz
. § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 

za 2022 rok 
Plan na 
2023 rok 

% 
5:6 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

OGÓŁEM    
* odpowiednie skreślić 
Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 

 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, 

pieczątka) 
Zaakceptował   .............................................. 

 
w dniu .................................................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH IWYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI IROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R. 

DOCHODY 
Dz. Roz. § Wyszczególnienie Jednostka realizująca Przewidywane 

wykonanie za 2022 
rok 

Plan na 2023 rok % 6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        

OGÓŁEM    
WYDATKI 

Dz. Roz. § Wyszczególnienie Jednostka realizująca Przewidywane 
wykonanie za 2022 

rok 
Plan na 
2023 rok 

% 6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

OGÓŁEM    

Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, 

pieczątka) 
Zaakceptował   .............................................. 

 
w dniu .................................................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA ............ na 2023 rok 

2022 2023 
 z tego: 

Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba 
nauczycieli 
(przelicznik 

na pełen etat) 

Wynagrodz
e nie 

ogółem 
(kol.4,5,6) 

Płaca 
zasadnicza 

Pozostałe 
składniki 

Dodatkowe 
wynagrodz
en ie roczne 

Razem 
kol.4,5 

Liczba 
nauczycieli 
(przelicznik 

na pełen 
etat) 

Wynagrodzen
ie ogółem 

(kol.10,11,12) Płaca 
zasadnicza 

Pozostałe 
składniki 

Dodatkowe 
wynagrodzen

ie roczne 

Razem 
kol.10,11 

% 
wzrostu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
stażysta              
kontraktowy              
mianowany              
dyplomowany              
pracownicy nie 
będący 
nauczycielami 

             

razem              

Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, pieczątka) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik Nr 10a do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

L
p. Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 

Przewidywane 
wykonanie w 

2022 roku 
Plan na 2023 

rok 
% 

wzrostu 
1 2 3 4 5 6 
I Liczba dzieci ogółem     

II Liczba etatów ogółem     

II
I Liczba etatów nauczycielskich     

I
V Zatrudnienie, w tym:     

1 nauczyciele (razem):     

a stażyści     

b kontraktowi     

c mianowani     

d dyplomowani     

2 pracownicy nie będący nauczycielami     

V Liczba dzieci przypadających na 1 osobę 
zatrudnioną 

    

V
I Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela     

V
II Koszt 1 ucznia ogółem     

V
II 
I 

Koszt 1 etatu ogółem     

I
X m2 powierzchni przedszkola     

X Koszt m2 powierzchni przedszkola     

Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, 

pieczątka) 
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Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA na 2023 rok 

2022 2023 
 z tego: Stopień awansu 

zawodowego 
Liczba 

nauczycieli 
(przelicznik 

na pełen 
etat) 

Wynagrodze
ni e ogółem 
(kol.4,5,6) Płaca 

zasadnicza 
Pozostałe 
składniki 

Dodatkowe 
wynagrodz

en ie 
roczne 

Razem 
kol.4,5 

Liczba 
nauczycieli 
(przelicznik 

na pełen 
etat) 

Wynagrodzenie 
ogółem 

(kol.10,11,12) Płaca 
zasadnicza 

Pozostałe 
składniki 

Dodatkowe 
wynagrodze
ni e roczne 

Razem 
kol.10,11 

% 
wzrostu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
stażysta              
kontraktowy              
mianowany              
dyplomowany              
pracownicy nie 
będący 
nauczycielami 

             

razem 801 
(bez przedszkoli) 

             

stażysta              
kontraktowy              
mianowany              
dyplomowany              
pracownicy nie 
będący 
nauczycielami 

             

razem 854              
Ogółem              

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, pieczątka) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 11 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2022 rok 
Przewidywane 

wykonanie w 2022 
roku 

Plan na 2023 rok 

1 2 3 4 5 
I Liczba dzieci ogółem    

II Liczba etatów ogółem    

III Liczba etatów nauczycielskich    

IV Zatrudnienie, w tym:    

1 nauczyciele (razem):    

a stażyści    

b kontraktowi    

c mianowani    

d dyplomowani    

2 pracownicy nie będący nauczycielami    

V Liczba dzieci przypadających na 1 osobę 
zatrudnioną 

   

VI Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela    

VII Koszt 1 ucznia ogółem    
VII

I Koszt 1 etatu ogółem    

IX m2 powierzchni szkoły    

X Koszt m2 powierzchni szkoły    

Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 
 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, 

pieczątka) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 241/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 27 września 2022 r. 

Zestawienie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 

termin zapłaty upływa w roku następnym 

Dział Rozdzia
ł Przedmiot umowy 

Kwota ujęta w 
planie wydatków 

na 2022 r. 

Kwota wykraczająca 
poza plan wydatków 
na 2022 r. a termin 
zapłaty przypada w 

2023 r. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

OGÓŁEM 
Sporządził(a):                                                                                                  Dyrektor/Naczelnik: 

 
 

.............................................................                                                ................................................... 
(data, podpis, pieczątka)                                                                                            (data, podpis, 

pieczątka) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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