
ZARZĄDZENIE nr 551/2014

BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 11.03.2014r.

 

w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania
przeniesień w planie wydatków budżetowych 

 

            Na podstawie § 14 pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z
dnia  18.12.2013r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Wołczyn  na  rok  2014  oraz  §  12
rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  07.12.2010  roku  w  sprawie  sposobu  prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

(Dz U. Nr 241, poz. 1616).

Burmistrz Wołczyna

postanawia

§ 1

Upoważnia się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w
planie wydatków między paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z
wyłączeniem:

1.  przeniesień  powodujących  zwiększenie  bądź  zmniejszenie wydatków  na:  uposażenia  i
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych  -§ 4010, 4040,4110, 4120, 4170,
6050, 6060,

2. przeniesień powodujących zmniejszenie wydatków na: świadczenia społeczne, wydatki osobowe
niezaliczone  do  wynagrodzeń,  zakup  środków  żywności,  zakupu  energii  oraz  odpisów  na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 3110, 3020,4220, 4440,

3. przeniesień powodujących zmniejszenie wydatków na zakup energii- § 4260,

4. przeniesień powodujących zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych- § 4270.

 

§ 2

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy jednostek:

1.      Urząd Miejski w Wołczynie

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

3.      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

4.      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie

5.      Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

6.      Szkoła Podstawowa w Wąsicach

7.      Szkoła Podstawowa w Komorznie

8.      Przedszkole Publiczne w Wołczynie

9.      Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

 



§ 3

Przeniesień wydatków, o których mowa w § 1 dokonuje się w formie decyzji kierownika gminnej
jednostki według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Kierownicy jednostek o dokonanych zmianach zawiadamiają Burmistrza Wołczyna w terminie 7
dni  od  dnia  dokonania  zmiany,  składając  informację,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do
niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                            mgr Jan Leszek Wiącek

 

 

 

 

 



                                                                                              załącznik nr 1 

                                                                                              do zarządzenia nr 551/2014

                                                                                              Burmistrza Wołczyna

                                                                                              z dnia  11.03.2014r.

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

(Nazwa jednostki)

                                               DECYZJA NR ..................

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

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych

 

1. Zmniejsza się wydatki  ................................

Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwaga

Uzasadnienie: 

( Dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej  należy wyliczyć przewidywane wykonanie do 
końca roku budżetowego. W wyliczeniu należy ująć : plan przed podjęciem decyzji, plan po 
dokonaniu zmiany, wykonanie na dzień wydania decyzji oraz przewidywane wykonanie w 
poszczególnych miesiącach roku budżetowego i łącznie za rok)  

2. Zwiększa się wydatki ...............................

Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi

     

     

 

Uzasadnienie:

(Dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wskazać przyczynę zwiększenia planu) 

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

                                                                                              (Podpis i pieczęć kierownika)

 

 



                                                                                               Załącznik nr 2 

                                                                                              do zarządzenia nr  551/2014

                                                                                              Burmistrza Wołczyna

                                                                                              z dnia  11.03.2014r.

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

(Nazwa jednostki)

INFORMACJA

o zmianie w planie wydatków budżetowych

Zawiadamiam o zmianie w planie wydatków budżetowych dokonanych decyzją:

1. Nr ....................... z dnia ......................

2. Nr ....................... z dnia ......................

3. Nr ....................... z dnia ......................

1. Zmniejsza się wydatki ................................

Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi

     

     

Uzasadnienie: 

( Dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wyliczyć przewidywane wykonanie do 
końca roku budżetowego. W wyliczeniu należy ująć: plan przed podjęciem decyzji, plan po 
dokonaniu zmiany, wykonanie na dzień wydania decyzji oraz przewidywane wykonanie w 
poszczególnych miesiącach roku budżetowego i łącznie za rok) 

 

2. Zwiększa się wydatki ...............................

Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi

     

     

     

Uzasadnienie:

(Dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wskazać przyczynę zwiększenia planu) 

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

                                                                                              (Podpis i pieczęć kierownika) 


