Zarządzenie Nr ORo.0050.4.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie planu wydatków budżetu miasta na 2016 r. w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz.1515 z póź. zm.), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.), art. 247 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.)
zarządzam:
§1
Na podstawie uchwały nr XVII/203/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2015 r. w
sprawie budżetu Miasta na 2016 rok ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do:
1) przedkładania w Referacie Budżetu i Planowania wniosków o dokonanie zmian w wydatkach w
układzie zadaniowym w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w podsystemie PLBUD systemu
OTAGO,
2) złożenia w Referacie Budżetu i Planowania informacji dotyczącej wykonania budżetu w układzie
zadaniowym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr ORo.0050.2.2016 z dnia
4 stycznia 2016 r.:
a) za I półrocze 2016 r. w terminie do 19 lipca 2016 r.,
b) za cały rok w terminie do 15 lutego 2017 r.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz osobom
wymienionym w § 2.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi Miasta.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie
Opracował: B. Kowalska
Sprawdził: J. Markefka

(-) Sława Umińska-Duraj

Rozdzielnik:
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2.
Kierownicy jednostek budżetowych.

Uzasadnienie:
W związku z ust. 4, pkt. 4 uchwały nr LIV/577/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 czerwca
2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Piekary Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego,
wraz z późniejszymi zmianami, określa się układ zadaniowy wydatków budżetu miasta.
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