
Zarządzenie Nr 96/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 15 września 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  

02 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania 

materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/194/2010 Rady Miejskiej  

w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Mordy, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 

02.09.2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. W Zasadach tworzenia projektu budżetu na 2022 rok ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, przyjęte przez Radę Ministrów, które należy 

uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2022 rok: 

1) wzrost PKB o 4,6 %; 

2) średnioroczny wzrost cen materiałów i usług konsumpcyjnych (inflacja) o 3,3 %; 

3) wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 6,7 % (realny o 3,3 %); 

4) minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.010,00 zł (w 2021 r. - 2.800,00 zł),  

co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2021 roku o 7,5%; 

5) minimalna stawka godzinowa w wysokości a 19,70 zł (w 2021 roku - 18,30zł), co oznacza 

wzrost w stosunku do minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. o 7,65%; 

6) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,0% (bez 

zmian);  

7) wynagrodzenia dla nauczycieli należy zaplanować bez wzrostu inflacyjnego,  

8) zakłada się wydatki budżetu, związane z przystąpieniem 100 % załogi jednostek 

organizacyjnych  

do pracowniczych planów kapitałowych. W kalkulacji kosztów pracodawcy należy uwzględnić 

obowiązkową wpłatę pracodawcy w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto każdego 

pracownika.” 
 

2. W Założeniach dotyczących prognozowania wydatków budżetowych na 2022 rok ust. 8 

otrzymuje brzmienie: 

„8. Wydatki na wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy 

na dzień 01.09.2021 r. uwzględniając wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne, nagrody regulaminowe) oraz biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych 

zmian organizacyjnych do końca 2021 roku oraz w 2022 roku. W projektach należy uwzględnić 

minimalne wynagrodzenie w 2022 roku w wysokości 3 010,00 zł oraz minimalną stawkę 

godzinową w wysokości 19,70 zł, zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 



16 lipca 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2022 r oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2207).” 

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                                        /-/ Jan Ługowski  

                                                                                                               podpis na oryginale 

 
 


