
Zarządzenie Nr 618/22 

Wójta Gminy Cmolas 

 dnia 30 września 2022r. 
 

w sprawie przygotowania projektu budżetu na 2023r.  

 

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz .U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm. )  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 z póżn .zm. )  

 
zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Radni mogą składać wnioski do projektu budżetu w terminie do 14 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 2 

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają 

Skarbnikowi Gminy w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty 

planów finansowych wraz z planami rzeczowymi zadań.  

 

§ 3 

Projekty planów finansowych o których mowa w § 2 opracowane są na podstawie:  

1. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z 

uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego, 

2. prognozy cen w roku budżetowym, 

3. przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym (w oparciu o zatrudnienie w roku 

poprzedzającym rok budżetowy), 

4. wynagrodzeń wg angaży na 30 września 2022r. z uwzględnieniem skutków podwyżek 

wynagrodzeń. 

§ 4 

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych, prognozowane kwoty 

dochodów własnych, planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz z zakresu 

administracji rządowej i subwencje z budżetu państwa opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów 

i wydatków do projektu budżetu. 

§ 5 

Do opracowania projektu budżetu gminy Cmolas na 2023r. przyjmuje się za podstawę następujące 

wskaźniki i założenia: 

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 10 %, 

2. średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych do 10 % w stosunku do 2022  

r. w warunkach porównywalnych, 

3. wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych wzrost na poziomie 10 % nie 

większym niż przewidywane wykonanie w 2022 r. (energia, woda, ścieki, gaz wg odrębnych 

kalkulacji), 

4. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na 

wynagrodzenia osobowe w 2022r.  
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


