
ZARZ^DZENIE Nr 0050. 1. 1.2014

wójt; Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 02 sĘcznia 2014 r.

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz d'o zaciągania

zobowiązań

Na podstawie $ 11 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV1333120I3

z dnta 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2014 oraz S 3 pkt. 3

Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV|335120I3 z dnta 19 grudnia 2013 r. w

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zarządzam, co następuje:
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7 .P rzekazu1e się kierownikom następuj ących j ednostek or ganizacyjnych :

1) Gminny Za\<ład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup

f) Gminn$ośddek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
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4) Zespół. SZkół w Chrościcach

5) Zespoł' Szkół w Czamowąsach

6) Zespoł Szkół w Dobrzeniu Wielkim

7) Zespoł. Szkolno _ Przedszkolny w Kup

8) PublicznePrzedszkolęw Czarnowąsach

9) Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

\.-. 10) Publiczne Przedszkole w Brzeziu

11) Publiczne Przedszkole w Chróścicach

uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków mtędzy paragrafami

dotyczącymi jednej grupy r/w wydatków w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji

budzetowej:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zastrzeŻęniem zmian powodujących

zwi ęks zenie planowanych wydatków na wynagr o dzeni a o sobowe pracowników

2 ) wydatk i zw tązane z r ea|tzacj ą zadań statutowych,

3 ) wydatki na świadc Zęnla na rzęcz osob ftzy czny ch.

2'Zastrzega się dokonywanie Zm:ran powoduj4cych zwiększęnie lub zmniejszenie planu

wydatków majątkowych.



$2

Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w $ 1 do

zaciągania zobowiązań z tytlilu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działaniajednostki i z których płatności

wykraczają poza rok budzetowy.

$3

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w $ I zobowtązani są po

dokonaniu przeniesień w planie wydatkow do poinformowania na piśmie Wójta Gminy w

terminie 7 dni o dokonanych zmianach.

$4
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.


