
Zarządzenie Nr 115/2013 

 

Burmistrza Książa Wlkp. 

 

z dnia 13 listopada 2013 roku 
 

 

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2014 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku 

poz. 594 ze zm./  oraz art. 233 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych /Dz. U. z 2013r  poz. 885ze zm./ zarządzam co następuje: 

 

 

 

     § 1.1.  Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2014 w brzmieniu określonym            

w załącznikach: 

Nr 1 – Plan dochodów na rok 2014, 

Nr 2 – Plan wydatków na rok 2014, 

Nr 3 – Wydatki majątkowe na rok 2014,  

Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                    

i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014,  

Nr 5 – Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                    

w 2014 roku, 

Nr 6 – Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów  lub porozumień  między 

jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014,  

Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2014, 

Nr 8 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2014,  

Nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2014 roku, 

Nr 10- Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014, 

Nr 11- Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 roku, 

Nr 12 – Wydatki  - Fundusz Sołecki na rok 2014. 

 

 

           2. Integralną częścią projektu uchwały budżetowej stanową objaśnienia do projektu uchwały budżetowej 

na rok 2014, projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacja o przewidywanym 

wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy  za rok poprzedzający projekt budżetu sporządzoną na koniec 

III kwartału. 

 

 

     § 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książa Wlkp. 

 

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

 

 


