ZARZĄDZENIE NR 72/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349) oraz pkt 1 ppkt.1 załącznika do uchwały Nr XVI/65/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące założenia w zakresie polityki gospodarczej i finansowej do projektu budżetu na
2019 rok:
1) w zakresie dochodów budżetowych:
a) dochody własne ustalone będą na podstawie realnych prognoz na 2019 rok, z uwzględnieniem wskaźnika
planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
b) subwencję ogólną, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie wielkości
podanych przez Ministerstwo Finansów,
c) dotacje na zadania własne i zadania zlecone określone zostaną przez dysponenta środków,
d) dotacje z budżetu państwa, Unii Europejskiej, innych źródeł zewnętrznych ustala się na poziomie
wynikającym z zawartych umów lub przyjętych do realizacji wniosków.
2) w zakresie wydatków budżetowych:
a) odpis na fundusz nagród dla pracowników administracyjno - obsługowych ustala się na poziomie 1%
funduszu płac,
b) wzrost wynagrodzeń nauczycieli ustala się na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i stopnia awansu
zawodowego,
c) dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli ustala się na poziomie obowiązującym od 1 września 2018 roku,
d) odpis na fundusz nagród dla nauczycieli ustala się na poziomie 1% funduszu płac,
e) wydatki bieżące ustala się na poziomie wielkości obowiązujących w 2018 roku,
3) w zakresie wydatków inwestycyjnych zakłada się:
a) rozbudowę kanalizacji miejskiej,
b) budowę infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem
socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
c) przebudowę wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej budynku użyteczności publicznej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
d) budowę oświetlenia ulicznego.
§ 2. W zakresie polityki społecznej ustala się następujące założenia:
1) udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia,
2) kreowanie działań promocyjnych regionu,
3) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących z narkotykami, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS,
współuzależnionych i innych poszukujących pomocy w problemie narkomanii,
4) prowadzenie działalności profilaktycznej,
5) prowadzenie wśród młodzieży działalności edukacyjnej dotyczącej zagrożeń wynikających z narkomanii,
6) prowadzenie działalności terapeutycznej na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków,
7) prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy,
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9) prowadzenie działań na rzecz ochrony przed przemocą w rodzinie,
10) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań skierowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniom od alkoholu oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,
11) współdziałanie przy organizacji kampanii o charakterze gminnym i ogólnopolskim,
12) pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
13) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
14) organizowanie świetlic, ognisk oraz innych aktywności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
15) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów, koncertów
artystycznych,
16) prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez organizację konkursów, warsztatów i wystaw,
17) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących gminę,
18) promowanie lokalnej twórczości,
19) podtrzymywanie lokalnej tradycji, pielęgnowanie polskości w tym: wspieranie działalności kulturotwórczej,
20) reprezentowanie gminy w konkursach o charakterze kulturalnym bądź historycznym na szczeblu lokalnym,
ogólnopolskim, międzynarodowym,
21) współpracę i wspieranie lokalnych klubów sportowych w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
22) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wśród
mieszkańców Zakroczymia, akcji „lato i zima w mieście”,
23) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom w tym
udostępnienie gminnych obiektów sportowych,
§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Zakroczym
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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