Or.0050.11.2012
Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w

sprawie

przekazania

kierownikom

jednostek

budżetowych

uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2012 r.

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/78/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok oraz art.
30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 67, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281)

zarządzam, co następuje:
§1
1. Upoważniam
w

planie

kierowników

wydatków

jednostek

między

budżetowych

rozdziałami

do dokonywania przeniesień

i paragrafami,

w

ramach

działu,

z wyjątkiem przeniesień powodujących:
1) zwiększenie planu wydatków ogółem na wynagrodzenia i pochodne;
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych.
2. Zmiany, o

których

wydatków ogółem.

mowa

w

pkt.

1

nie mogą spowodować zmiany planu

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Ż.Kubiak
Burmistrza
/-/Andrzej Grabowski

UZASADNIENIE
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr

IX/78/11

z

dnia

30 grudnia

2011 r. w sprawie budżetu na

2012

rok

przeniesiono uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie kierownikom jednostek
budżetowych. Zakres upoważnienia dotyczy przeniesień planu wydatków w ramach działu,
jednakże bez możliwości zwiększenia ogółem paragrafów należących do grupy wynagrodzeń
i pochodnych.
Możliwe są natomiast przeniesienia między paragrafami należącymi do grupy wynagrodzeń
i pochodnych w ramach działu, które nie spowodują zwiększenia planu wydatków na
wynagrodzenia i pochodne ogółem. Kierownicy jednostek budżetowych nie mogą również
dokonywać takich przeniesień, które spowodowałyby zwiększenie planu wydatków
majątkowych.

