UCHWAŁA NR VI/29/15
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy Ostrowice na 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 258, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy;
6) udzielania zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom w jednostkach podległych
tj.:
a) Biblioteka Publiczna Gminy Ostrowice,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) Zespół Szkół w Nowym Worowie,
d) Zespół Szkół w Ostrowicach.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Ostrowice.
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