
ZARZĄDZENIE NR 279/2020 
BURMISTRZA WOŁCZYNA 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie upoważnienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków budżetowych na 2020 rok 

 Na podstawie § 16 pkt 5 uchwały Nr XVI/160/2019  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18.12.2019r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na rok 2020 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
07.12.2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych (j.t. Dz.. z 2019r. poz. 1718) Burmistrza Wołczyna, postanawia: 

§ 1.  

Upoważnia się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących – w ramach tego samego źródła finansowania- między paragrafami w obrębie tego 
samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem: 

1) Przeniesień powodujących zwiększenie bądź zmniejszenie wydatków na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 401, 404, 410, 411, 412,417, 

b) dotacje na zadania bieżące- § 231, 232, 248, 259, 271, 272, 280, 282, 285, 290, 291, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 302, 303, 311, 324, 326, 

d) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji - § 802, 

e) obsługi długu - § 811, 

2) przeniesień powodujących zmniejszenie wydatków na: 

a) zakup środków żywności - § 422, 

b) zakup energii - § 426, 

c) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 444. 

§ 2.  

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy jednostek: 

1. Urząd Miejski w Wołczynie 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie 

3. Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie 

4. Zespół Szkół w Wołczynie 

6. Przedszkole Publiczne w Wołczynie 

7. Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Wierzbicy Górnej 

8. Szkołe Podstawowa w Komorznie 

9. Szkoła Podstawowa w Wąsicach 

§ 3.  

Przeniesień wydatków, o których mowa w § 1 dokonuje się w formie decyzji kierownika gminnej jednostki 
według wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego zarządzenia. 
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§ 4.  

Kierownicy gminnych  jednostek  informują Burmistrza Wołczyna  o dokonanych zmianach, poprzez złożenie 
w Urzędzie Miejskim w Wołczynie  decyzji,  w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz 
 
 

mgr Jan Leszek Wiącek 
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Załącznik do zarządzenia Nr Nr 279/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 18 maja 2020 r.

...................................

(nazwa jednostki)

DECYZJA nr ...........

z dnia .......................

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych

A. Zmniejsza się wydatki o kwotę: ........................

Lp Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi

1. 1. plan po zmianie-

2. przewidywane wykonanie do końca roku-

2. 1. plan po zmianie-

2. przewidywane wykonanie do końca roku-

B. Zwiększa się wydatki o kwotę: ............................

Lp Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi

1. 1. plan po zmianie-

2. przewidywane wykonanie do końca roku-

2. 1. plan po zmianie-

2. przewidywane wykonanie do końca roku-

Uzasadnienie: (należny uzasadnić zmianę planu dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej)

..............................................
( Podpis i pieczęć kierownika)
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