Zarządzenie Nr 61/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na
2020 rok.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506) w związku z uchwałą Nr XXXIX/356/10 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz określenia wymogów
dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
zarządzam, co następuje:
§1
1.Zobowiązuję referaty, wszystkie samodzielne stanowiska pracy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy Pszczółki do opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok
zawierających planowane dochody i wydatki wraz z uzasadnieniem oraz wykazu
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2020 i latach następnych z
uwzględnieniem zakresu informacji, o których mowa w art. 226 ust.3 i 4 ustawy o finansach
publicznych
(t.j.
Dz.U.
z 2019 r. poz.869 ze zm.).
2.Do opracowania projektu budżetu ma zastosowanie szczegółowa klasyfikacja dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz.1053 ze zm.).
3.Opracowane materiały należy przygotować zgodnie z § 1 pkt 5 i 6 Uchwały
Nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz
określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu i przekazać skarbnikowi gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 października 2019 r. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
§2
Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy
Pszczółki na rok 2020 sprawuje Skarbnik Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

