
Burmistn Miasta iGminy
Koni*łprrl

Zarząllzelie Nr 2/2016

Burmishza Miasta i Gminy Koniecpol

z dlia 4 §tycznia 201ó roku

§ 1.

Przekaalje się kierownikom następujących j ednostek organizacyjnych:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Zespół SzkołNr l w Koniecpolu

Zespoł Szkoł Nr 2 w Koniecpolu

Przedszkole Nr 1 wKoniecpolu

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu

Zespoł - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Koniecpolu

l. do dokonywania w ramach planów finansowych na 2016 roĘ znian w planie

wydatków buclźetowych, polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między

paragrafami ujętymi w grupach:

a./ wydatki na wynagro&enia i składniki od nich naliczane _ w granicach rozdziału

wydatków, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposżenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy;

b/ wydatki złłięane z realizacją zadań statutowych jednostek budźetowych -
w granicach rozdziafu wydatków;

c/ wydatki na świ adczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdżału

wydatków;
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art, 5

w sprawie przekazania kierownikom j€dno§tek organizacyjnych gminy uprawnień do- 
łokonywania przeńesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania
zobowiązń.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 2, ust. 2i ut.2ż8ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (.t. Dz.IJ. z 20L3 r. poz. 885 ze zrn.), § 13 ust. 3 UchwĄ
Nr )OOl16/2015 naay Uieistiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie

uchwalenia buóźetu Gmin|Konieęol na 2016 rok oraz § ust. 3 UchwĄ Nr )o(11712015
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 20l5 roku w sprańe uchwalęnia
Wieioletniej Piognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 - 2030 zuządzam:

\_-



U

ust.lpkt2i3ustawy z ónia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -

w granicach rozdźafu wydatków.

2. do zaciągania zobowiązń z tytułu umów, }tórych realizacja w roku buóZetowym i
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin

zapłaty wykacza poza rok budźrctowy

§2,

o dokonanych przeniesieniach naleĄ powiadomić każdorazowo Burmistrza Miasta i Gminy

Koniecpol niezwłocznią nie później jednak niZ w ciągu 7 dni od dokoriania zmian.

§3.

Uzyskane przez jednostkę zwroĘ wydatków

1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w
tego roku,

2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych

§5,

Zarądzenie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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