
UCHWAUNrI257/12 
ZARZADU WOJEWODZTWA SWIEiTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 18 LIPCA 2012 r. 

W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINOW OPRACOWANIA MATERIAt.OW 
DO PROJEKTU UCHWAt.Y BUDZETOWEJ I PROJEKTU UCHWAt.Y 
W SPRA WIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2013 ROK 

Na podstawie § 2, ust.2 uchwaly Nr XXXIXl6801l0 Sejmiku Wojewodztwa 
Swiytokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej wojewodztwa - uchwala siy, co nastypuje: 

§1 

1. Ustala siy zasady opracowywania materialow planistycznych do projektu uchwaly 
budzetowej na 2013 rok: 
I) materialy do projektu budzetu winny bye opracowane wg zal!!cznikow przy uwzglydnieniu: 

a) istniej!!Cej na dzien I sierpnia 2012 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadaIi 
finansowanych z budZetu wojewOdztwa, z uwzglydnieniem jednostek lub zadaIi 
przewidzianych do uruchomienia, przejycia w wyniku zmian w podziale kompetencji, 
b!jdZ likwidacji po tym dniu, 

b) przewidywanego wykonania roku 2012, przy czym z przewidywanego wykonania 
wydatkow biez!!cych nalezy wyl!!czye przyznane w 2012 roku zwiykszenia wydatkow 
o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania konczone w 2012 roku (nie 
wymagaj!!ce kontynuacji w 2013 roku); 

2) wszystkie dane zawarte w zal!!cznikach powinny bye ujyte w pelnych zlotych, z wyj!!tkiem 
wydatkow finansowanych ze srodkow, 0 ktorych mowa w art.S, ust.!, pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych 

3) dochody budzetu nalezy zaplanowae wg :lrOdel, w ujyciu paragrafow w ramach dzial6w 
i rozdzial6w klasyfikacji budZetowej z podzialem na dochody biez!!ce i maj!!tkowe, zgodnie 
z zal!!cznikiem Nr I; 

4) wydatki budzetu naleiy zaplanowae w ujyciu dzialow, rozdzialow, paragrafow klasyfikacji 
budzetowej oraz przedsiywziye i inwestycji rocznych, zgodnie z zal!!cznikiem Nr 2, 
z uwzglydnieniem nastypuj!!cych zalozen: 
a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2012r., przy uwzglydnieniu zatrudnienia wg 

stanu na dzien I sierpnia 2012 roku bez planowania zwiykszenia poziomu zatrudnienia, 
b) wydatki biez!!ce na poziomie wielkosci przyjytych do uchwaly budZetowej na 2011 rok, 

przy planowaniu wydatkow biez!!cych w pierwszej kolejnosci nalezy zaplanowae srodki 
pozwalaj!!ce na biez!!c!! dzialalnose jednostki (umowy na ci!!glose dzialania jednostki, 
wydatki obligatoryjne wynikaj!!ce z przepisow prawa), 

c) przy planowaniu wydatkow maj!!tkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy 
inwestycyjne, projekty wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej 0 charakterze 
inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) nalezy zachowae zgodnose (kwot, dat 
i nazw zadan) z zadaniami ujytymi w limitach na wieloletnie przedsiywziycia 
w roku 2012, 


























































