
WO JT GMINY POPIELOW
Zarzqdzenie Nr 0050/19/2015

Wqjta Gminy Popielow
z dnia 02 stycznia 2015 r.

wsprawie przekazania uprawnien Kierownikom jednostekorganizacyjnych Gminy Popielow

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorza.dzie gminnym (Dz.
U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) w zwiazku z § 11
pkt. 8 i 9 Uchwaty Nr 111/8/2014 Rady Gminy Popiel6w z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia
budzetu gminy na 2015 oraz § 2 pkt. 3 Uchwaty 111/7/2014 Rady Gminy Popiel6w z dnia 18 grudnia
2014 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popiel6w, Wojt Gminy Popielbw
zarzaxlza, co nast?puje

§1

Upowaznia si? Kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy Popielbw:

1. Do dokonywania przeniesieti wydatkbw biez^cych mi?dzy paragrafami w obr?bie jednego
rozdziatu, w ramach jednej grupy wydatkowej wydatk6w bieza.cych o ktbrych mowa w art. 236
ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyta.czeniem zmian w
zakresie wydatkow na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2. O kazdorazowych zmianach w planie fmansowym, Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Popielbw zobowia.zani sa. poinformowad W6jta Gminy wciaju 7 dni od dokonania
zmiany.

§2

Upowaznia si? Kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy Popielbw w zakresie zacia.gania
zobowiqzaii z tytutu umbw, ktbrych realizacja w roku 2015 i w latach nast?pnych jest niezb?dna dla
zapewnienia ciqgiosci dziatania jednostki i z kt6rych wynikajqce platnosci wykraczajq poza rok
budzetowy.

§3

Uprawnienia okreslone w § 1 i § 2 zarza.dzenia przekazuje si? kierownikom nast?puja.cych jednostek
organizacyjnych gminy:

1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Popielowie
2. Publiczne Gimnazjum w Starych Siolkowicach
3. Publiczna Szkota Podstawowa w Popielowie
4. Publiczna Szkota Podstawowa w Kartowicach im. Ks. Jana Dzierzona
5. Publiczna Szkota Podstawowa w Starych Siotkowicach
6. Publiczne Przedszkole w Popielowie
7. Publiczne Przedszkole w Starych Siotkowicach
8. Publiczne Przedszkole w Kartowicach

§4

Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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