






Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050. 98 .2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Dochody budżetowe
w zł.

Dział Rozdz. Paragraf
Przewidywane 
wykonanie na  

30.09.2020

Przewidywane 
wykonania na  

31.12.2020

Plan na 
2021 rok

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Opis

Razem dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody bieżące

Razem dochody majątkowe

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rzporządzeniem 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Dochody ogółem (bieżące + 
majątkowe)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

L.p. 
Nazwa składnika mienia 
komunalnego (położenie,            

nr działki)
Uzasadnienie

Razem 0,00

Planowana do 
uzyskania kwota 
dochodu (w zł)



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.98 .2020
Burmistrza Ozimka z dnia 30 lipca 2020r.

Wydatki budżetowe
(w zł)

Dział Rozdział Paragraf
Przewidywane 
wykonanie na  

30.09.2020

Przewidywane 
wykonanie na  

31.12.2020

Plan na 
2021 rok

4010 0,00 0,00 0,00
4120
4110 Składki do Funduszu Pracy

…

0,00 0,00 0,00
4210
4220
4240

…

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3020

3030
3110

…

0,00 0,00 0,00

…

0,00 0,00 0,00

8030

…

0,00 0,00 0,00

V. Razem wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i 
gwarancji

inne paragrafy zaliczane do grupy  
świadczeń

Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

IV. Razem świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

pozostałe paragrafy dotyczące obsługi 
poręczeń i gwarancji

grupa wydatków zgodnie z klasyfikacją 
budżetową w paragrafach z odpowiednią 

czwartą cyfrą: 1,2,5,6,7 z w zakresie budżetu 
środków europejskich: 8,9.

Opis

Wynagrodzenia pracowników 
Składki do ZUS

Zakup śr. dydaktycznych i książek

II. Razem wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

Wydatki bieżące (wg grup §§)

inne paragrafy zaliczane do grupy 
wynagr.

I. Razem wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane*
Zakupy materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

inne paragrafy zaliczane do grupy  
wydatków statutowych

VI. Razem wypłaty z tyt. poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez jst, 
przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

III. Razem dotacje na zadania bieżące



8090

8110

…

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

6050

6060

…

0,00 0,00 0,00

…

0,00 0,00 0,00

6010

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rzporządzeniem 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Wydatki na  zakup i objęcie akcji i udziałów 
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego

II. Razem wydatki majątkowe na 
programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2.

VII. Razem kwota obsługi długu jednostki 
samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe (wg grup §§)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

pozostałe paragrafy dotyczące inwestycji

grupa wydatków majątkowych zgodnie z 
klasyfikacją budżetową w paragrafach z 
odpowiednią czwartą cyfrą: 1,2,5,6,7 z w 
zakresie budżetu środków europejskich: 8,9.

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budzetowych

I. Razem inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

* plan finansowy dla każdego rozdziału należy przygotować odrębnie oraz  podsumować każdą grupę wydatków  danego 
rozdziału.

III. Zakup i objęcie akcji i udziałów 
oraz wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego

Razem wydatki majątkowe
Wydatki ogółem (bieżące + 

majątkowe)

pozostałe paragrafy dotyczące obsługi długu 
jst.

Razem wydatki bieżące

Koszty emisji samorzadowych papierów 
wartościowych
Odsetki od samorzadowych papierów 
wartościowych lub zaciagnietych przez jst 
kredytów i pożyczek



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Kalkulacja wynagrodzeń- oświata

L.p. Kwota (w zł)

1.
2. = 0,00
3. 0,00
4. +
5. +
7. +
8. +
9. +

10. +
11. +
12. +
13. 0,00
14. -
15. -
16. = 0,00

17.
18.
19.
20
21
22

0,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp. Podwyżka -wyliczenie ( odrębnie dla każdego rozdziału) Kwota
1. Kwota podwyżki 0
2. Składki ZUS od podwyżki ( poz. 1x17,10%) 0
3. Składki FP od podwyzki ( poz.1 x 2.45%) 0

Razem 0

Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 16,17,18,19,20 x 17,10%]
Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 16,17,18,19,20 x 2,45%]

Dodatek wiejski (§3020)
Dodatek mieszkaniowy (§3020)

Razem po zmianach (§4010)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)
Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)

+ inne (jakie?)
Zmniejszenia z tytułu:
- likwidacji etatów

+ godzin doraźnych zastępstw
+ odpraw
+ nagród jubileuszowych
+ nagród DEN

+ nowych etatów
+ awansów zawodowych
+ godzin ponadwymiarowych

Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń

Opis

Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń ) brutto nauczycieli z tytułu 
umowy o pracę za wrzesień 2020 r. 
x 12 miesięcy
Zwiększenia z tytułu:

- inne (jakie?)



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe jednostki

L.p. Kwota (w zł)

1.
2. = 0,00
3. 0,00
4. +
6. +
7. +
8. +
9. +
10. 0,00
11. -
12. -
13. = 0,00
14 +
15 0,00
16. 0,00
17 0,00

0,00

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp. Podwyżka -wyliczenie ( odrębnie dla każdego rozdziału) Kwota
1. Kwota podwyżki 0
2. Składki ZUS od podwyżki ( poz. 1x17,10%) 0
3. Składki FP od podwyzki ( poz.1 x 2.45%) 0

Razem 0

13-tka (§ 4040)
Razem § 4010+ § 4040

+ inne (jakie?)
Zmniejszenia z tytułu:

- inne (jakie?)

+ odpraw
+ nagród jubileuszowych
+ nagród pozostałych

Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń
Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]

Razem po zmianach (§4010)

- likwidacji etatów

Opis

Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń ) brutto pracowników z 
tytułu umowy o pracę za wrzesień 2020 r. 
x 12 miesięcy
Zwiększenia z tytułu:
+ nowych etatów

Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Dział Rozdział § Kwota (w zł)

0,00

0,00

Razem dochody

Opis

Plan dochodów

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rzporządzeniem 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Razem wydatki

Plan wydatków



         
             
       

          



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział Rozdział § Kwota (w zł)

0,00

0,00

Uwaga ! Klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rzporządzeniem 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Plan wydatków

Razem wydatki

Opis

Plan dochodów

Razem dochody 



         
             
       

          



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

DOCHODY

L.p. Dział Rozdział § Treść Kwota (w zł)

Razem 0,00

WYDATKI

L.p. Dział Rozdział § Treść Kwota (w zł)

1.
2.
3.
I R-m grupa świadczeń 0,00
4.
5.
6. 0,00

II 0,00

7
8
9

III 0,00

Razem I+II+III 0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatków na 
realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

R-m grupa wynagrodzeń

R-m grupa wydatków 
statutowych



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

Plan finansowy instytucji kultury (odrębnie dla Domu Kultury i Biblioteki):

Przychody instytucji kultury
w zł.

L.p.
Przewidywane 
wykonanie na  
30.09.2020

Przewidywane 
wykonanie na  
31.12.2020

0,00 0,00

Koszty instytucji kultury
w zł.

środki własne ze środków 
dotacji

0,00 0,00 0,00 0,00

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

0,00

Plan na 
2021 rok

Przewidywane 
wykonanie na 
30.09.2020

Przewidywane 
wykonanie na  
31.12.2020

OpisL.p.

Plan na 
2021 rok

Razem przychody 

Razem koszty 

Opis



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

w zł.

od do

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

1.1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

1.2.1.1

1.2.2

1.2.2.1

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

1.3.1.1

1.3.2

1.3.2.1

Limit 
zobowiązańL.p.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne 
nakłady

finansowe
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2025Limit 2024

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2019r. 
poz. 869,1649,2245, z 2020r.poz. 284,374,568,695 i 1175), z tego :

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące, w tym :

-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w kt 1.1 i 1.2), z tego :F16

Limit …….

- wydatki bieżące, w tym :

- wydatki majątkowe, w tym :

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca

Okres realizacji

- wydatki majątkowe, w tym :

Wydatki na programy,  projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :

- wydatki bieżące, w tym :

- wydatki majątkowe, w tym :



Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr OR.0050.98.2020
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 lipca 2020 r.

1. Nazwa zadania (czynności): ………………………………………………………………………….
Opis (na czym polega): ……………………………………………………………………………….
Uzasadnienie (w szczególności osiągnięty efekt społeczny):………………………………………….
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł):…………………………………………………………..

2. Nazwa zadania (czynności): ………………………………………………………………………….
Opis (na czym polega): ……………………………………………………………………………….
Uzasadnienie (w szczególności osiągnięty efekt społeczny):………………………………………….
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł):…………………………………………………………..

Data……………………….. …………………………………………….
(Podpis/y osoby/ób wnioskujących)

Wniosek do budżetu Gminy Ozimek na 2021 rok

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Ozimek na rok 2021 na wykonanie następujących 
zadań:
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