
Zarządzenie nr 83/2017 

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 23 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Piława Górna 

na 2018 rok. 

 

     Na podstawie art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr 238/XLVI/2010 Rady 

Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu 

Gminy Piława Górna, Burmistrz Piławy Górnej zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych 

realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej,  

do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok  

w terminie do 15 września 2017 r. 

 

§ 2 

Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok, w tym: 

1.    zasady konstrukcji projektu budżetu gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.    

2.     założenia  w  zakresie  prognozowania  dochodów  budżetowych – zgodnie  z załącznikiem  nr  2. 

3.     założenia  w  zakresie  projektowania  wydatków  budżetowych –  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3. 

 

§ 3 

Określa się zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy 

Piława Górna na 2018 rok oraz jednostki organizacyjne i pracowników merytorycznych 

odpowiedzialnych za ich opracowanie i weryfikację - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4 

 

Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Piława Górna na 2018  rok – zgodnie  

z załącznikami od 5 do 10. 

 

§ 5 

Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania 

planów finansowych jednostek budżetowych, instytucji kultury. 

 

§ 6 

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane  

w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Piławy Górnej. 

 

§ 7 

Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Piława  

Górna na 2018 rok sprawuje Skarbnik Gminy. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


