UCHWAŁA Nr 628/2014

ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 13 stycznia 2014 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian
w planie wydatków bieżących
Na podstawie: art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010r. Nr 241, poz. 1616), § 11 ust.
3 uchwały nr LII/355/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok, Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, do dokonywania zmian w planie
wydatków bieżących jednostki na 2014 rok pomiędzy paragrafami w ramach grup
wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy:
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, polegających na
przesunięciach między planowanymi wydatkami finansowanymi z różnych
źródeł, oznaczonych w klasyfikacji odpowiednią czwartą cyfrą.

§ 2. 1. Zmian w planach finansowych wydatków, o których mowa w § 1 dokonuje
się na podstawie zarządzenia kierownika danej jednostki, zgodnie ze wzorem określonym
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planach finansowych nie mogą być wprowadzane częściej niż raz w miesiącu.

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego o dokonanych
zmianach w planie wydatków informują Zarząd Powiatu w terminie umożliwiającym
złożenie obowiązujących sprawozdań, nie dłuższym niż 7 dni.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych informują Zarząd Powiatu o dokonaniu ostatniej
zmiany w roku 2014 - w terminie do 18 grudnia 2014 r.

3. Pisemną informację o dokonanych zmianach w planie wydatków bieżących jednostek
organizacyjnych, wynikających z zarządzeń dyrektorów, Wydział Finansowy sporządza i
przedkłada Zarządowi Powiatu Pabianickiego do przyjęcia - jednorazowo po zakończeniu
miesiąca.
4. Na podstawie przyjętej przez Zarząd Powiatu Pabianickiego Informacji, pracownik
Wydziału Finansowego wprowadza zmiany do budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok,
pod datą zarządzenia dyrektora jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu Pabianickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami.
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