
Zarządzenie 71/2017 

Burmistrza Bornego  Sulinowa 

z dnia 18 października 2017 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia 

wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz § 1 uchwały Nr 

XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 67/2017 Burmistrza Bornego Sulinowo z dnia 29 września 2017 

roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem 

następujących wskaźników: 

a) minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.100,00 zł, 

b) wzrost wynagrodzeń nauczycieli –  5 %,  

c) kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych 

pracowników i emerytów z wyłączeniem nauczycieli – 3.161,77 zł, 

d) kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli (podstawa do ustalania średnich 

wynagrodzeń nauczycieli): 

- od dnia 01.01.2018r. - 2.752,92 zł 

- od dnia 01.04.2018r. – 2.890,57 zł 

e) wzrost cen i usług konsumpcyjnych - wskaźnik inflacji – 2,3 %, 

f) wzrost PKB o 3,8 %.” 

2) § 4 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) Szkoły przygotują plany finansowe z wykorzystaniem szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku 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.) z 

uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.01.2018r. Plany finansowe należy 

sporządzić wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg Załącznika nr 4 

do zarządzenia.  

  



Przy planowaniu wydatków szkoły na wynagrodzenia pracowników szkoły, jednostki 

uwzględnią zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły na rok 2017/2018 z projektem miesięcy 

jesiennych roku szkolnego 2018/2019, a wyliczenie wielkości wynagrodzeń dodatkowo 

zaprezentują w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do zarządzenia.   

Fundusz płac z podziałem na nauczycieli i pracowników obsługi szkoły obliczą w oparciu o 

stawki zaszeregowania na koniec września br.  

W wyliczeniu funduszu płac uwzględnią odrębne kalkulacje potrzeb, w tym na: 

- wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli uwzględniając 5 % wzrost płac od kwietnia 2018 

roku, 

- odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, 

- nagrody dla nauczycieli, 

- kwotę na dokształcanie oraz wskażą potrzeby szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób 

dokształcania, 

- potrzeby związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Do obliczeń 

wykorzystają kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł (na poziomie roku 

2016), a dla pracowników obsługi kwotę bazową w wysokości 3.161,77 zł (na poziomie roku 

2017). W rozliczeniu planowanych wydatków na zakładowy fundusz socjalny przedstawią 

odrębnie kalkulowane odpisy na nauczycieli, na pracowników obsługi, na emerytowanych 

nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi, 

- wynagrodzenie pracowników obsługi obliczyć należy według stanu zatrudnienia i stawek 

wynagrodzeń na 30.09.2017r. ze wzrostem o 3,00 % od marca 2018 roku uwzględniając 

wynagrodzenie minimalne z rozbiciem na poszczególne składniki.  

Do projektu planu finansowego szkoły dołączą kalkulację planowanych wydatków 

pozapłacowych z częścią opisową uzasadniającą konieczność ich uregulowania. Burmistrz 

Bornego Sulinowa zastrzega sobie prawo weryfikacji zarówno wysokości kwot jak i potrzeb 

ujętych w projekcie planu finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 3 do zarządzenia.  

Szkoły oprócz podstawowych planów jednostek, przygotują projekty planów finansowych 

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie 

z uchwałą Nr XXXVIII/429/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 

2017 roku wg Załączników nr 5 i nr 6 do zarządzenia.” 

 

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   
  



Uzasadnienie:  

Na dzień wydania Zarządzenia Nr 67/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie 

ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok tj. dzień 29 

września 2017 roku obowiązywał projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w wersji z dnia 24 

sierpnia 2017 roku, gdzie w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) był zapis: „Środki na 

podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Wydatki na zadania 

oświatowe związane z projektowanym ustawowym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli zostały 

zapisane w rezerwie budżetowej zamiast wprost w samej części oświatowej subwencji ogólnej. 

Stąd też w Zarządzeniu Nr 67/2017 z dnia 29 września 2017 r. znalazł się zapis „wzrost 

wynagrodzeń nauczycieli – 0 %”. 

W dniu 2 października 2017 roku na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się nowa 

wersja projektu ustawy budżetowej na rok 2018, która w dniu 26 września 2017 roku została 

zatwierdzona przez Radę Ministrów i przekazana już do Sejmu RP. W nowym projekcie ustawy 

budżetowej nie ma rezerwy z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (samorządowych szkół 

i placówek oświatowych) i jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej wzrosła. 

W uzasadnieniu do tego projektu czytamy: „7) wzrost wynagrodzeń nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 r.”. 

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 

października 2017 r. w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok 

zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to min. 

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r. 

 

Z uwagi na powyższe należało zmienić wytyczne do projektu budżetu na 2018 rok w 

tym zakresie.  

 

  



 

 


