Zarządzenie Nr 63/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 czerwca 2009



w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie 
Gminy Ostróda.



	Na podstawie §16 ust 12 zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam, co następuje:

zarz063_09

§1

Ustalam procedurę dokonywania zmian budżetu i w budżecie Gminy Ostróda, określoną w załączniku Nr 1 do niniejszego załącznika.



§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Załącznik Nr 1
                                                                                                      do Zarządzenia Nr 63/09
	Wójta Gminy Ostróda 
	z dnia 30.06.2009

Procedura dokonywania zmian budżetu i w budżecie Gminy Ostróda.

	Zmiany budżetu i w budżecie dokonują:
	Rada Gminy Ostróda

Wójt Gminy Ostróda.
	Zmiany budżetu i w budżecie wprowadza się:
	Uchwałami Rady Gminy w zakresie:

	zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dochodów i wydatków,

zwiększenia lub zmniejszenia kwoty przychodów i rozchodów budżetu,
przesunięcia dochodów i wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
	wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub całkowitej rezygnacji z zadań inwestycyjnych przyjętych do uchwały budżetowej,
	zmian dotyczących zadań inwestycyjnych określonych uchwałą budżetową,
	zmian w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy,
	zmian w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia       i pochodne,
zmian dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej.



	Zarządzeniami Wójta Gminy w zakresie:

	zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych        z budżetu państwa, 
	przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych,
	zmian w planie dochodów wynikających ze zmiany kwot subwencji w wyniku podziału rezerw,

dokonywanie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wnikającej z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok, 
dokonywanie przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynikających                        z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok, 
dokonywanie przeniesień między paragrafami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

	    W sytuacjach wymagających zmian budżetu lub  w budżecie, winny być podjęte następujące działania:

	Kierownicy referatów, samodzielni pracownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych zwracają się   z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy, określając w nim:

	rodzaj i nazwa zadania, 

niezbędną kwotę na jego sfinansowanie,
źródła finansowania, 
klasyfikacje budżetową,
uzasadnienie,
wg wzoru poniżej.
             ………………………………………
              ………………………………………
              (Referat, jednostka organizacyjna UG)

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ROK  .…………
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa zadania budżetowego
Plan przed zmianą
Kwota zwiększenia planu zadania
Kwota zmniejszenia planu zadania
Plan po zmianie
























RAZEM:





Uzasadnienie wniosku wraz z podaniem źródła finansowania: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	……………………………………			……………………………………………
Data sporządzenia				       Podpis osoby sporządzającej
	Ustala się następujące terminy składania wniosków:

	nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia komisji, dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Radę Gminy,
	w terminie do dnia 20 każdego m-ca kalendarzowego, dla wniosków wprowadzonych do budżetu przez Wójta Gminy w danym miesiącu.


	Skarbnik Gminy przygotowuje projekt zarządzenia lub uchwały w sprawie zmian budżetu lub w budżecie i przedkłada go do akceptacji Wójtowi Gminy.






