
                                                               Zarządzenie Nr  69 /2008
                                                              Burmistrza Książa Wlkp.

                                                               z dnia 10 czerwca 2008 roku

w sprawie; planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2008

       Na podstawie art.  186 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 
2005r Nr 249, poz. 2104 ze zmianami / zarządzam co następuje;

                                                                 

     § 1. Ustalam plan finansowy dochodów i  wydatków Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2008 
stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 
2008.



                                               
                                                   Zarządzenie Nr  70 /2008
                                                   Burmistrza Książa Wlkp.
                                                   z dnia 10 czerwca 2008 roku

w sprawie; planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
                    na rok 2008

             Na podstawie art.186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych /D.U. z 2005 r Nr 249 poz . 2104 /  oraz § 4 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji  rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami,   przekazywania dotacji 
celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań /Dz. U. Nr 135 
poz. 955/ zarządzam co następuje;

                                                              

     § 1. Ustala się plan finansowy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie na rok 2008  w następujących kwotach;

1.dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej           3 494 480,00

2.wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                      3 494 480,00

  zgodnie z  załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

                                                            

     § 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na 
rok 2008.
                          



                                                                                                                         
                                                                        Zarządzenie Nr  71 /2008
                                                                       Burmistrza Książa Wlkp.

                                                                      z dnia 10 czerwca  2008 roku
                                                           

w sprawie ; informacji o ostatecznych kwotach  wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

         Na podstawie art.186 ust 1. pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / 
Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje;

                                                                           
       § 1. Przekazuję informację o ostatecznych kwotach  wydatków na rok 2008

              Dział 852 Pomoc społeczna zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

       § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 
Wlkp.

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na 
rok 2008.

                                                                                                                                                               



                                                           Zarządzenie Nr  72 /2008
 Burmistrza Książa Wlkp.

  z dnia  10 czerwca 2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych 

jednostek organizacyjnych na rok 2008

        Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

/ Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

          § 1. Ustalam plan finansowy wydatków Gimnazjum w Książu Wlkp. na rok 2008 stanowiący załącznik 

do niniejszego Zarządzenia.

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gimnazjum w Książu Wlkp.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.



                                                              

                                                                     Zarządzenie Nr 73 /2008
         Burmistrza Książa Wlkp.

            z dnia 10 czerwca  2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych 

jednostek organizacyjnych na rok 2008

         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

/ Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

          § 1.  Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. na rok 2008 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.



                     

Zarządzenie Nr 74/2008

 Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach  wydatków gminnych jednostek organizacyjnych na 

rok 2008 

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

            § 1.  Ustalam plan finansowy  wydatków dla Zespółu Szkół w Mchach na rok 2008 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza  się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mchach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu 
finansowego na rok 2008.



                                                           Zarządzenie Nr   75 /2008                        
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 10 czerwca  2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach  wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 

organizacyjnych na rok 2008

          Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

/ Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

          § 1. Ustalam plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Konarzycach na rok 2008 stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia.

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Konarzycach.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.

                                                           
                                                                     



                                                                Zarządzenie Nr  76 / 2008
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia  10 czerwca 2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych 

jednostek organizacyjnych na rok 2008

         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

/ Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

          § 1.  Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków Przedszkola w Książu Wlkp. na rok 2008 

stanowiący załącznik di niniejszego Zarządzenia.

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola w Książu Wlkp.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.

                                                    

 



                                                                Zarządzenie Nr  77 /2008                         
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2008 roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach  wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 

organizacyjnych na rok 2008

          Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. 

Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

          § 1.  Ustalam plan finansowy  wydatków Szkoły Podstawowej we Włościejewicach na rok 2008 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

          

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej we Włościejewicach.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.

                             



                     

                                                              Zarządzenie Nr  78 /2008                        
Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2008  roku

w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach   wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 

organizacyjnych na rok 2008

         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. 

z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

          § 1.  Ustalam plan finansowy  wydatków Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym na rok 2008 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

          

          § 2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kośc.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.

                                         



                                                           

 Zarządzenie Nr 79 /2008
                                                                Burmistrza Książa Wlkp.

                                                                z dnia 10 czerwca 2008 roku

w  sprawie:  informacji  o  ostatecznych  kwotach  przychodów  i  wydatków  oraz  wysokości  dotacji 
gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2008

      Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. 
Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

      § 1. Przekazuję informację o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych 
Książu Wlkp. na rok 2008
 
1. Ustalona dotacja z budżetu gminy wynosi                                                -          50 022,00

2. Przychody ogółem wynoszą                                                                      -       1 281 663,00

 w tym przychody własne                                                                           -       1 231 641,00

3. Wydatki ogółem wynoszą                                                                          -      1 279 929,00

 w tym:

wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń                               -         509 000,00

     wydatki inwestycyjne                                                                                  -             6 000,00

stan środków obrotowych na początek roku wynosi                                       -           80 766,00

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi                                          -            82 500,00

. 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych  w Książu Wlkp.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do planu finansowego na rok 

2008.



 

                                                


