Zarządzenie Nr 214/VIII/2020
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania
projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284,
poz. 374, poz. 568, poz. 695)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady wypełnienia, kalkulacji (dochodów i wydatków) do opracowania
projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy
Miasto Zgierz, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Zgierza.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez
okres 14 dni.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta
Zgierza.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 214/VIII/2020
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zasady wypełnienia, kalkulacji (dochodów i wydatków) do projektu budżetu.
Zestawienie materiałów do przygotowania danych do opracowania budżetu składa się z 8 tabel
zawartych w załączniku Nr 2 oraz części opisowej zgodnej z załącznikiem Nr 3. Dotyczą one zarówno
dochodów jak i wydatków planowanych do osiągnięcia w następnym roku budżetowym.
Dane ujęte w załączniku nr 2 muszą być przedstawione w następujący sposób:
1) Dochody:
a) według rodzaju:
- bieżące,
- majątkowe,
- własne,
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami,
- realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jst,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
b) w rozbiciu na:
- działy,
- rozdziały,
- paragrafy,
2) Wydatki:
a) według rodzaju:
- bieżące,
- majątkowe,
- własne,
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami,
- realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jst,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
b) w rozbiciu na:
- działy,
- rozdziały,
- paragrafy.
Dane zawarte w załącznikach muszą być zaszeregowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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
z późn. zm.).
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Tabela 1
Dotyczy kalkulacji przyszłych dochodów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Lp. - liczba porządkowa,
§ - paragraf wg klasyfikacji budżetowej,
Nazwa - nazwa paragrafu wg klasyfikacji budżetowej,
Plan finansowy na rok n - wykazujemy tu plan finansowy przyjęty uchwałą rady zatwierdzającą
budżet danego roku do realizacji,
Plan finansowy po zmianach na rok n - wykazujemy tu plan dochodu zgodnie z danymi na dzień
30 IX roku n,
Wykonanie na dzień 30 IX roku n,
Planowane wykonanie za rok n - w tym miejscu należy wykazać planowane do zrealizowania
wykonanie budżetu na poszczególnych paragrafach,
Projekt na rok n+1 - w kolumnie 8 wykazujemy planowane dochody w roku następnym,
% - jest to porównanie projektu planu na rok następny do planowanego wykonania dochodów
w roku bieżącym.

Przy wykazywaniu danych należy określić czy są to dochody bieżące, majątkowe, własne, zlecone czy
realizowane w drodze porozumień. W przypadku środków unijnych należy zastosować właściwą
klasyfikacją czwartej cyfry paragrafu.
Tabela 2
Dotyczy kalkulacji przyszłych wydatków.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Lp. - liczba porządkowa,
§ - paragraf wg klasyfikacji budżetowej,
Nazwa - nazwa paragrafu wg klasyfikacji budżetowej,
Plan finansowy na rok n - wykazujemy tu plan finansowy przyjęty uchwałą rady zatwierdzającą
budżet danego roku do realizacji,
Plan finansowy po zmianach na rok n - należy tu wykazać zmiany w planie na poszczególnych
paragrafach. W przypadku, gdy takie zmiany nie wystąpiły, należy wykazać dane zgodne
z zapisem ujętym w kolumnie 4,
Zaangażowanie środków na rok n - w tym punkcie należy wykazać zaangażowanie środków dla
danego paragrafu na podstawie np.: zawartych umów, decyzji, pamiętając o tym, że zaangażowanie
jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku, które obejmuje wartość wydatkowanych kwot w
ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków. Należy pamiętać, że wartość
zaangażowania nie może przekraczać limitu wydatków zaplanowanych dla danego rodzaju
wydatku określonego w ramach działu, rozdziału, paragrafu jak i również zadania,
Wykonanie na dzień 30 IX roku n - wykazujemy tu wykonanie planu zgodnie z danymi na dzień
30 IX roku n,
Planowane wykonanie za rok n - w tym miejscu należy wykazać planowane do zrealizowania
wykonanie budżetu na poszczególnych paragrafach,
Projekt na rok n+1 - w kolumnie 9 należy wykazać kwoty do realizacji w roku następnym,
w podziale na paragrafy,
% - jest to porównanie projektu planu na rok następny do planowanego wykonania wydatków
w roku bieżącym,

Przy wykazywaniu danych należy określić czy są to wydatki bieżące, majątkowe, własne, zlecone
czy realizowane w drodze porozumień. W przypadku środków unijnych należy zastosować właściwą
klasyfikacją czwartej cyfry paragrafu.
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Tabela 3
W Tabeli Nr 3 ujmuje się wydatki i źródła finansowania zadań/projektów/przedsięwzięć bieżących
i majątkowych w podziale na dwie grupy: na zadania kontynuowane i zadania noworozpoczynane. Zadania
kontynuowane tzw. wieloletnie muszą być zgodne z wykazem przedsięwzięć wieloletnich ujętych
w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zgierza. Kalkulacje wydatków na w/w zadania
przedstawia się w następujących kolumnach:
1. Lp. - liczba porządkowa,
2. Paragraf/nazwa zadania/cel/źródło finasowania
- należy tu podać odpowiedni paragraf
wg klasyfikacji budżetowej, nazwę zadania (w przypadku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
nazwa musi być zgodna ze złożonym wnioskiem lub zawartą umową o dofinasowanie), cel
(w przypadku przedsięwzięć), źródło finasowania (np. środki własne (budżet miasta), WFOSiGW
w Łodzi, Fundusz Dróg Samorządowych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, kredyty, pożyczki, emisja obligacji),
3. Wartość zadania - należy tu podać wartości kosztorysowe planowanego (lub realizowanego)
zadania (w wartościach brutto),
4. Wydatki poniesione w latach poprzednich,
5. Okres realizacji zadania - w tym miejscu należy wykazać szacowany okres rozpoczęcia
i zakończenia zadania,
6. Plan finansowy na rok n - należy wykazać w tym miejscu plan środków na realizację
wymienionego w załączniku zadania,
7. Plan finansowy po zmianach na rok n - w przypadku wystąpienia zwiększeń lub zmniejszeń
środków na wskazanym paragrafie należy wykazać stosowne dane. W przypadku ich nie
wystąpienia plan po zmianach musi być zgodny z danymi zawartymi w kolumnie 6,
8. Zaangażowanie środków na rok n - w tym punkcie należy wykazać zaangażowanie środków dla
danego paragrafu na podstawie np.: zawartych umów, decyzji, pamiętając o tym iż zaangażowanie
jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku, które obejmuje wartość wydatkowanych kwot
w ramach zatwierdzonego planu finansowego
wydatków. Należy pamiętać, że wartość
zaangażowania nie może przekraczać limitu wydatków zaplanowanych dla danego rodzaju wydatku
określonego w ramach działu, rozdziału, paragrafu jak i również zadania,
9. Wykonanie na dzień 30 IX roku n - wykazujemy tu wykonanie planu zgodnie z danymi na dzień
30 IX roku n,
10. Przewidywane wykonanie za rok n - W tej kolumnie należy wykazać przewidywane wykonanie
finansowe zadania do końca bieżącego roku. Winno być ono zgodne z zakresem prac wynikających
z umowy oraz innych czynników związanych z realizacją danego zadania,
11. Projekt na rok n+1 - w kolumnie 11 należy wykazać kwoty do realizacji w roku następnym,
w podziale na paragrafy,
12. Zaangażowanie środków na rok n+1 - w tym punkcie należy wykazać zaangażowanie środków dla
danego paragrafu na podstawie np.: zawartych umów, decyzji, pamiętając o tym iż zaangażowanie
jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku, które obejmuje wartość wydatkowanych kwot
w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków. Należy pamiętać, że wartość
zaangażowania nie może przekraczać limitu wydatków zaplanowanych dla danego rodzaju wydatku
określonego w ramach działu, rozdziału, paragrafu jak i również zadania,
13. Pozostało do realizacji w latach następnych - ta kolumna odnosi się tylko do zadań wieloletnich.
Ujęte tu dane powinny wynikać z zawartych umów lub założeń planistycznych i muszą być zgodne
z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgierza.
Przy wykazywaniu danych należy określić czy są to wydatki bieżące, majątkowe, własne, zlecone czy
realizowane w drodze porozumień. W przypadku środków unijnych należy zastosować właściwą
klasyfikację czwartej cyfry paragrafu.
Tabela 4
Dotyczy kalkulacji dochodów i finansowanych nimi wydatków związanych z miejskim funduszem
alkoholowym.
Przedmiotowa tabela składa z dwóch części. Pierwsza dotyczy dochodów, a druga wydatków. Wypełnia
się ją w sposób analogiczny jak Tabele Nr 1 i 2.
Na etapie planowania wydatki na realizację powyższych zadań, muszą być równe planowanym
do osiągnięcia w danym roku budżetowym dochodom, co nie wyklucza możliwości zwiększenia planu
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wydatków w trakcie roku w miarę posiadania nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat
poprzednich.
Tabela 5
Dotyczy kalkulacji dochodów i finansowanych nimi wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi.
Przedmiotowa tabela składa z dwóch części. Pierwsza dotyczy dochodów, a druga wydatków. Wypełnia
się ją w sposób analogiczny jak Tabele Nr 1 i 2.
Tabela 6
Dotyczy kalkulacji dochodów i finansowanych nimi wydatków związanych z ochroną środowiska.
Przedmiotowa tabela składa z dwóch części. Pierwsza dotyczy dochodów, a druga wydatków.
1.
2.
3.
4.
5.

Lp. - liczba porządkowa,
Dział/rozdział - dział i rozdział wg klasyfikacji budżetowej,
§ - paragraf wg. klasyfikacji budżetowej,
Nazwa - nazwa paragrafu wg klasyfikacji budżetowej,
Plan finansowy na rok n - wykazujemy tu plan finansowy przyjęty uchwałą rady zatwierdzającą
budżet danego roku do realizacji,
6. Plan finansowy po zmianach na rok n - wykazujemy tu plan dochodów/wydatków zgodnie
z danymi na dzień 30 IX roku n,
7. Wykonanie na dzień 30 IX roku n - wykazujemy tu wykonanie planu zgodnie z danymi
na dzień 30 IX roku n,
8. Przewidywane wykonanie za rok n - w tym miejscu należy wykazać planowane
do zrealizowania wykonanie budżetu na poszczególnych paragrafach,
9. Projekt na rok n+1 - w kolumnie 9 wykazujemy planowane dochody/wydatki,
10. % - jest to porównanie projektu planu na rok następny do planowanego wykonania dochodu
/wydatku w roku bieżącym.
Na etapie planowania wydatki na realizację powyższych zadań, muszą być równe planowanym
do osiągnięcia w danym roku budżetowym dochodom, co nie wyklucza możliwości zwiększenia planu
wydatków w trakcie roku w miarę posiadania nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych.
Tabela 7
Dotyczy kalkulacji dochodów i finansowanych nimi wydatków dochodów własnych jednostek
oświatowych.
Przedmiotowa tabela składa z dwóch części. Pierwsza dotyczy dochodów, a druga wydatków. Wypełnia
się ją w sposób analogiczny jak Tabele Nr 1 i 2.
Planowane wydatki na realizację powyższych zadań, muszą być równe planowanym do osiągnięcia
w danym roku budżetowym dochodom.
Tabela 8
Dotyczy kalkulacji przychodów i wydatków dla instytucji kultury.
1. Lp. - liczba porządkowa,
2. Wyszczególnienie,
3. Plan finansowy na rok n - wykazujemy tu plan finansowy przyjęty uchwałą rady zatwierdzającą
budżet danego roku do realizacji,
4. Plan finansowy po zmianach na dzień 30 IX roku n,
5. Przewidywane wykonanie roku n,
6. Projekt na rok n+1 - w kolumnie 6 wykazujemy planowane przychody i wydatki,
7. % - jest to porównanie projektu planu na rok n+1 do planu na początek roku n,
8. % - jest to porównanie projektu planu na rok n+1 do przewidywanego wykonania roku bieżącego
n.

KALKULACJA DOCHODOW

Załącznik Nr 2

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok

do Zarządzenia Nr 214/2020
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Jednostka/Komórka organizacyjna
Dział
Rozdział
Rodzaj dochodów:

bieżące/majątkowe*

własne/zlecone/porozumienia*
Tabela Nr 1
Projekt na rok n+1***

L.p.

§

Nazwa

1

2

3

RAZEM

Sporządził/a

Plan finansowy na Plan finansowy po
rok n
zmianach na rok n**
4

5

0,00

0,00

Data sporządzenia

* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.
*** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
**** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

Wykonanie na
dzień 30 IX roku n

Planowane
wykonanie za rok n

Plan

6

7

8

0f00

0,00

9

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

0.00%

KALKULACJA WYDATKÓW
Projekt założeń do realizacji budżetu na rok

Jednostka/Komórka organizacyjna

Dział
Rozdział
Rodzaj wydatków:

bieżące/majątkowe*

własne/zlecone/porozumienia*
Tabela Nr 2
Projekt na rok n+1***

L.p.

§

Nazwa

Pian finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach
na rok n**

Zaangażowanie
środków na rok n

Wykonanie na dzień
30 IX roku n

Planowane
wykonanie za rok n

Plan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RAZEM

Sporządził/a

0,00

0,00

Data sporządzenia

* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.
*** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
**** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

0,00

0,00

0,00

%****

10

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

0,00%

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYDATKÓW
Projekt założeń do realizacji budżetu na rok
Jednostka/Komórka organizacyjna
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatków:

bieżące/majątkowe*

własne/zlecone/porozumienia*

Tabela Nr 3

L.p.

Paragraf/nazwa zadania/cel/źródło finasowania

Wartość zadania

Wydatki poniesione
w latach
poprzednich

Okres realizacji
zadania

Plan finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach
na rok n"

Zaangażowanie
środków na rok n

Wykonanie
na dzień 30 IX roku n

Przewidywane
wykonanie za rok n

Projekt na rok
n+1

Pozostało do realizacji w latach następnych
Zaangażowanie
środków na rok n+1
n+2

Plan
1
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

n+3

12

Zadania kontynuowane
w tym:
§

1

Nazwa zadania:
Cel:

- budżet miasta
- inne źródła (podać jakie)

§
2

Nazwa zadania:
Cel:
w tym:
- budżet miasta
- inne źródła (podać jakie)

II

Zadania noworozpoczynane
w tym:
§

1

Nazwa zadania:
Cel:
w tym:
- budżet miasta
- inne źródła (podać jakie)
§

2

Nazwa zadania:
Cel:

- budżet miasta
- inne źródła (podać jakie)

Sporządził/a
* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.

Data sporządzenia

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

n+4
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KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO FUNDUSZU ALKOHOLOWEGO

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok
Jednostka/Komórka organizacyjna
Dział
Rozdział..................
Rodzaj dochodów:

bieżące
Tabela Nr 4.1

L.p.
1

§

Nazwa

2

3

Plan finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach
na rok n*

Wykonanie na dzień
30 IX roku n

Planowane wykonanie
za rok n

4

5

6

7

RAZEM

Sporządził/a

0,00

Data sporządzenia

* - na dzień 30 września br.
** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
*** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

0,00

Data sporządzenia

0,00

Projekt na rok n+1**
%***

Planu
8

0,00

9

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

0,00

Rodzaj wydatków:

bieżące/majątkowe*
Tabela Nr 4.2

L.p.
1

Plan finansowy
na rok n

Nazwa
2

3

4

RAZEM

Sporządził/a

0,00

Data sporządzenia

* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.
*** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
**** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

Plan finansowy
po zmianach
na rok n**
5

0,00

Data sporządzenia

Zaangażowanie
środków na rok n

Wykonanie na dzień 30
IX roku n

Planowane wykonanie
za rok n

Projekt na rok n+1***

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

%**"*

Plan

10

0,00

0%

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok
Jednostka/Komórka organizacyjna
Dział
Rozdział
Rodzaj dochodów:

bieżące
Tabela Nr 5.1

L.p.

1

§

Nazwa

2

3

RAZEM

Sporządził/a

Plan finansowy Plan finansowy po
Wykonanie na
na rok n
zmianach na rok n* dzień 30 IX roku n
4

5

0,00

Data sporządzenia

* - na dzień 30 września br.
** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
*** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

Projekt na rok
n+1**

7

6

0,00

Planowane
wykonanie
za rok n

0,00

9

8

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

%***

Plan

0,00

0,00

Rodzaj wydatków:

bieżące/majątkowe*
Tabela Nr 5.2

L.p.

1

§

Nazwa

2

3

RAZEM

Sporządził/a

Plan finansowy
na rok n

4

0,00

Plan finansowy po
zmianach na rok
n**

Zaangażowanie
środków na rok n

5

6

0,00

Data sporządzenia

* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.
*** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
**** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

Wykonanie na
dzień 30 IX roku n

7

0,00

0,00

Planowane
wykonanie
za roku n

Projekt na rok n+1***

8

9

%****

Plan

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

9

0,00

0%

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Projekt założeń do realizacji budżetu na rok
Jednostka/Komórka organizacyjna

Tabela Nr 6
Wyszczegó In ien ie

L.p.
Dział/rozdział
1
1

2
Dochody ogółem

§

Nazwa

3

4

Plan finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach
na rok n*

Wykonanie na
dzień 30 IX
roku n

Przewidywane
wykonanie
za rok n

Projekt na rok
n+1**

5

6

7

8

9

%***

Plan
10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

I*
1
2
3

2
II"
1
2
3

(§
(§

)
)

(§

)

Wydatki ogółem
(§

)

(§

)

(§

)

Sporządził/a

* - na dzień 30 września br.
** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
*** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

Data sporządzenia

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Projekt założeń do realizacji budżetu na rok
Jednostka/Komórka organizacyjna
Dział
Rozdział

Rodzaj dochodów:

bieżące
Tabela Nr 7.1

L.p.
1

Nazwa
2

3

RAZEM

Sporządził/a

Plan
finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach na

4

5

rok n*

0,00

Wykonanie na
dzień 30 IX roku n
6

0,00

Data sporządzenia

* - na dzień 30 września br.
** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
*** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

0,00

Planowane
wykonanie

Projekt na rok n+1**

za rok n

Plan

7

8

0,00

%***

9

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

0

Rodzaj wydatków:

bieżące/majątkowe*
Tabela Nr 7.2

L.p.

1

§

Nazwa

2

3

RAZEM

Sporządził/a

Plan
finansowy
na rok n

Plan finansowy
po zmianach na
rok n**

4

5

0,00

Wykonanie na
dzień 30 IX roku n
6

0,00

Data sporządzenia

* - niewłaściwe skreślić
** - na dzień 30 września br.
*** - projekt planu na rok następny należy opracować w oparciu o planowane wykonanie roku bieżącego
**** - procentowa zmiana (wzrost/spadek) projektu planu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący

0,00

Planowane
wykonanie

Projekt na rok n+1***

za roku n

Plan

7

8

0,00

<y ****

9

0,00

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

0%

Tabela Nr 8

Nazwa jednostki lub wydziału

Dział
Rozdział

Zestawienie przychodów i wydatków dla instytucji kultury
w zl

L.p.
1
1

Wyszczególnienie

Plan
na rok n

2

3

Przychody ogółem (2+3)

0,00

Plan finansowy
po zmianach
na rok n
4
0,00

Przewidywane
wykonanie
roku n
5
0,00

Projekt na rok
n+1
6

% 6:3

% 6 :5

0,00

7
0,00%

8
0,00%

0,00

0,00%

0,00%

w tym:
Przychody własne
2
z tego: wpływy z usług
3 Dotacja z budżetu
4 Koszty działalności ogółem
z tego:
Zużycie materiałów
Zużycie energii i wody
Usługi remontowe
Usługi pozostałe
ZFSS
Wynagrodzenia ogółem
w tym: osobowe
Składki ZUS i F. Pracy
Zakup książek
Zakup muzealiów
5 Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

6 Saldo strat i zysków
nadzwyczajnych
7 Wynik finansowy (1-4-5+/-6)

0,00

0,00

0,00

Dane uzupełniające

8 Średnie zatrudnienie (etaty)
9 Średnie wynagrodzenie

Sporządzil/a

Data sporządzenia

Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

17

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 214/VIII/2020
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opis wartości planowanych na rok
zawartych w tabelach stanowiących
załącznik Nr 2 do zarządzenia

DOCHODY:
DZIAŁ (symbol działu) - (nazwa działu): (planowana kwota)
ROZDZIAŁ (symbol rozdziału) - (nazwa rozdziału): (planowana kwota)
§ (symbol paragrafu) - (nazwa paragrafu): (planowana kwota)
(opis)

WYDATKI:
DZIAŁ (symbol działu) - (nazwa działu): (planowana kwota)
ROZDZIAŁ (symbol rozdziału) - (nazwa rozdziału): (planowana kwota)
§ (symbol paragrafu) - (nazwa paragrafu): (planowana kwota)
(opis)

