ZARZĄDZENIE Nr 0151/5/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
z dnia 16 stycznia 2009 roku
w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego
do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w oparciu o art.188 ust.2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz na podstawie § 9 lit. b
uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXVII/84/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu
gminy na 2009 rok
zarządzam, co następuje:
§1
Upoważnić jednostki organizacyjne wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
do dokonywania zmian w planach finansowych, polegających na przeniesieniu planowanych
wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatków majątkowych, tj. paragrafów: 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170,
4440, 6050 i 6060, z wyłączeniem przeniesień między działami.
§2
Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie
przekazanych uprawnień, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, wprowadzając zmiany
w planach finansowych informują o tym Wójta Gminy Krzyżanowice w terminie do siedmiu dni od daty
wydania decyzji, poprzez przekazanie jednego egzemplarza tego dokumentu.
§3
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych dokonujących przeniesień do przekazania
Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca zbiorczego
zestawienia dokonanych zmian w poprzednim miesiącu.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych a nadzór sprawować
będzie Skarbnik Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/5/09
Wójta Gminy Krzyżanowice
- Organu Wykonawczego
z dnia 16 stycznia 2009 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych
uprawnionych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
na rok 2009

1. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie
ul. Zamkowa 48 w ramach obsługiwanych księgowo jednostek.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie ul. Zamkowa 50.

