
     ZARZĄDZENIE NR 0050/80/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 
 

z dnia 8 września 2021r. 
 
 

 

w sprawie materiałów planistycznych oraz wniosków do projektu budżetu  

na 2022 rok 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/182/2020 Rady 

Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Kierownicy referatów Urzędu Gminy, kierownicy gminnych jednostek 

organizacyjnych (w tym samorządowych instytucji kultury) oraz pracownicy samodzielnych 

stanowisk opracowują w formie pisemnej materiały planistyczne będące w zakresie ich 

działania - niezbędne do opracowania projektu budżetu na 2022 rok.   

2. Radni oraz Sołtysi mogą przedstawić w formie pisemnej wnioski do projektu budżetu 

gminy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem zakresu potrzeb mieszkańców ze swoich okręgów 

wyborczych oraz sołectw wraz z szacowną kwotą wydatku.  

3. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić w szczegółowości do 

działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z opisem planowanych 

dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

4. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust.2 należy przedłożyć do Urzędu 

Gminy do dnia 30 września 2021 roku.  

§ 2. W przypadku zadań (programów) przewidzianych do realizacji przez okres dłuższy niż 

rok budżetowy materiał powinien zawierać: nazwę programu oraz jego cel, nazwę jednostki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadania, okres realizacji, łączne nakłady 

finansowe, wielkość planowanych wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania 

(programu) – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

          mgr Barbara Bednarz  



 

 

Załącznik Nr 1 

         do Zarządzenia Nr 0050/80/2021  

         Wójta Gminy Świerczów 

         z dnia 8   września  2021 r. 

 

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK 

Dział    Rozdział Paragraf Opis dochodu Plan na 2022 r. 

     

     

     

     

     

     

     

 

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK 

Dział    Rozdział Paragraf Opis wydatku/ Nazwa zadania Plan na 2022 r. 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

          mgr Barbara Bednarz  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

         do Zarządzenia Nr 0050/80/2021  

         Wójta Gminy Świerczów 

         z dnia  8 września 2021 r. 

 

ZADANIA (PROGRAMY) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ OKRES 

DŁUŻSZY NIŻ ROK BUDŻETOWY  

 

Nazwa 

programu    

Cel Nazwa jednostki 

organizacyjnej 

odpowiedzialnej 

na realizację 

zadania 

Okres 

realizacji 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Wielkość 

planowanych 

wydatków w 

roku 2021 

Wielkość 

planowanych 

wydatków w 

roku 2022 

Wielkość 

planowanych 

wydatków 

roku …. 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

          mgr Barbara Bednarz  
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