
Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna 

Nr URO.0050.239.2017.HPT z dnia 25 stycznia 2017 r. 
  

w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy 

Poczesna na rok 2017 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm) oraz art. 258 ust.1 pkt.2, ust.2,art. 228 ust.2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. 

zm.) jak również na podstawie § 19 ust. 5 Uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna  z 

dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017 oraz na podstawie 

 § 4 ust. 3 Uchwały Nr 186/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna  z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017-2029, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Upoważniam kierowników jednostek budżetowych wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków na 2017 rok pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  

w ramach danego działu. 

2. Upoważnia się kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań na realizację 

przedsięwzięć określonych w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 

na lata 2017-2029 oraz umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy (wykaz umów został określony  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia). 

 

§ 2 

Przeniesień w planie wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się decyzją kierownika 

jednostki, na wzorze zawartym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Kierownicy jednostek informują Wójta Gminy o przeniesieniach, o których mowa w § 1 ust 

1 w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień. 

2. Jednostki oświatowe wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia poz. od 1 do 11 

przekazują decyzje do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

3. Zbiorczą miesięczną informację o dokonanych przeniesieniach jednostek oświatowych 

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Poczesnej sporządza i przekazuje do 

Referatu Finansowo-Podatkowego Urzędu Gminy Poczesna do ostatniego dnia danego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

        § 4 

 

O zaciągnięciu zobowiązania o którym mowa w § 1 ust.2 kierownicy jednostek informują 

Wójta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam upoważnionym kierownikom jednostek budżetowych 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr URO.0050.239.2017.HPT 

Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.01.2017 r. 

 

 

 

Wykaz jednostek budżetowych 

 

Lp. Nazwa jednostki 

1.    Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Poczesnej 

2.    Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A 

3.    Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B 

4.    Przedszkole Publiczne w Poczesnej 

5.    Przedszkole Publiczne we Wrzosowej 

6.    Zespół Szkół w Hucie Starej B 

7.    Zespół Szkół we Wrzosowej 

8.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku 

9.    Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

10.  Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej 

11.  Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej 

12.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr URO.0050.239.2017.HPT 

Wójta Gminy Poczesna z dnia 25.01.2017 r. 

 

 

 

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy: 

 

1. Umowa na dostarczanie wody i odbiór ścieków. 

2. Umowa na odbiór śmieci. 

3. Umowa na dostarczanie usług telekomunikacyjnych. 

4. Umowa na dostarczanie energii elektrycznej. 

5. Umowa na serwisowanie programów komputerowych. 

6. Umowa na serwisowanie wyposażenia. 

7. Umowa dotycząca usługi dostępu do internetu. 

8. Umowę na dostawę gazu. 

 

 

 


