Wzór Nr 71.

Decyzja Nr …………………/....
Dyrektora ………………………………….. Jastrzębie Zdrój
(wpisać nazwę jednostki)

z dnia ………………………………… roku
(nazwę miesiąca wpisać słownie)

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na ........ rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art.
116, art. 124, art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13
października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.
U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 roku z
późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr Or.-0151-........./........... Prezydenta Miasta Jastrzębie
Zdrój z dnia .................................. w sprawie przekazania uprawnień ................................*
postanawiam :

§1
Dokonać zmian w budżecie Miasta – ......................... w zakresie zadań własnych/zadań zleconych**
jak niżej:
(wpisać nazwę jednostki)

Jedn.
realiz.
1
ZSZ Nr ..

Dz. Rozdz.
2

3

Par.

Nr Zad.

Wyszczególnienie

4

5

6
OGÓŁEM WYDATKI
CZĘŚĆ GMINNA***

801
80101
4010

220

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-nauczyciele
-administracja
-obsługa
CZĘŚĆ POWIATOWA***

Z.Sz.Nr

801
80120
4040

220

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
-nauczyciele
-administracja
-obsługa

4110

223

Składki na ubezpieczenia społeczne

( w złotych)
Zwiększyć
7

Zmniejszyć
8

UZASADNIENIE ****;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§2
Wykonanie decyzji powierzam

*****………………………………………………………….
§3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

…...........………………………….
(podpis i pieczątka kierownika jednostki)
Objaśnienia :
*wymieniona podstawa prawna „ zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie
przekazania
uprawnień dotyczy tylko jednostek budżetowych,
**w decyzji pozostawić właściwe,
***w decyzji pozostawić właściwe (albo część gminna albo część powiatowa lub obie jeśli zmiana
dotyczy obu części),
****w uzasadnieniu przedstawić przyczyny zmiany dotychczas zaplanowanych wydatków,
*****wpisać stanowisko, które wykonywać będzie podjętą decyzję (najczęściej będzie to główny
księgowy np. Zespołu Szkół Nr …),

Uwaga : 1).powyższa decyzja przekazywana jest, w oryginale, do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
w celu zbadania pod względem prawnym, a drugi egzemplarz z oryginalnym podpisem pozostaje w
Wydziale Finansowym,
2).przedkładać bez pisma przewodniego,
3).wydruk na obu stronach,
4).w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmienić podstawę prawną wymienioną na wstępie decyzji,

