
 

Zarządzenie Nr 0050.293.2015 

Wójta  Gminy Nędza 

z dnia 18 września 2015 r.   
 

 

zmieniające zarządzenie Nr 0050.222.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lipca 2015 r. w 

sprawie:  określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem 

uchwały budżetowej na 2016 rok  i  wieloletniej prognozy finansowej oraz 

wzoru  materiałów do  projektu uchwały budżetowej  na 2016 rok i  

wieloletniej prognozy finansowej 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz  art. 233  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a m ,    co następuje: 
 

§ 1 

1. Załącznik Nr 5- Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2016 rok do zarządzenia Nr 

0050.222.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie:  określenia 

terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 

rok  i  wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru  materiałów do  projektu uchwały 

budżetowej  na 2016 rok i  wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje  brzmienie 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.  

2.  W Załączniku Nr 6- Wykaz przedsięwzięć do WPF prostuje się błąd pisarski w taki 

sposób iż datę Zarządzenia: „z dnia 22 lipca 2015 r.” zastępuje się datą Zarządzenia:  „z dnia 

21 lipca 2015 r.” 
 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 0050.293.2015 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 18 września 2015 r.  

Karta kalkulacji wynagrodzeń 

na 2016  rok 

Jednostka realizująca: …………………………………………………………………………………………… 

Dział ……………………….. 

Rozdział …………………… 

§ Sposób wyliczenia 
Przewidywane wykonanie w 

2015r. 

Kwota wnioskowana do 

projektu na rok 2016 

1 2 3 4 

Wynagrodzenia  osobowe 

pracowników           

(§ 4010) 

Ogółem  

    z tego: 

 - wynagrodzenia osobowe 

    

 - nagrody jubileuszowe 

 - odprawy 

 - wakaty 

 - inne* 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

(§ 4040) 
Ogółem  

    

Składki na ubezpieczenia 

społeczne           

(§ 4110) 

Ogółem  

    z tego: 

 - do wynagrodzeń osobowych 

    

 - od dodatkowego wynagrodzenia 

 - od wakatów 

 - inne 

Składki na Fundusz Pracy  

(§ 4120) 

Ogółem  

    z tego: 

 - do wynagrodzeń osobowych 

    

 - od dodatkowego wynagrodzenia 

 - od wakatów 

 - inne 

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne   (§ 4130) 
Ogółem  

    

Wynagrodzenia bezosobowe         

(§ 4170) 

Ogółem  

    z tego: 

 - …………………………………………… 

    

Wynagrodzenia agencyjno- 

prowizyjne           

(§ 4100) 

Ogółem      

z tego:     

 - …………………………………………… 

    

Ilość etatów kalkulacyjnych     

Ilość osób zatrudnionych na koniec roku     

 

data: ………… 

       

     ………………………………… 

     (podpis) 
* wymienić pozostałe składniki (np. fundusz nagród, premie) 



 

 


