
ZARZĄDZENIE NR 2/2019

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków bieżących na 2019 rok, a także do zaciągania zobowiązań

Działając na podstawie przepisów:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.),

- art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,

- § 7 pkt 4 uchwały nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta 

Rybnika na 2019 rok,

- § 4 uchwały nr 18/III/2018  Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta Rybnika

zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Dyrektorów jednostek budżetowych (zwanych dalej Dyrektorami)

do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w obrębie jednej grupy wydatków bieżących 

jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia 

(§§ 401, 402, 404 do 410, 417 i 418 - z czwartą cyfrą ,,0” lub odpowiednią stosowaną dla środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

§ 2. 1. Zmiany wynikające z upoważnienia dokonywane są przez Dyrektorów w formie decyzji.

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych informują o dokonanych przeniesieniach Prezydenta Miasta nie 

później niż w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji.

§ 3. Upoważniam Dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przypisanych im do prowadzenia przedsięwzięć, określonych w wykazie stanowiącym zał. nr 2 do uchwały 

nr 18/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz 

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Rybnika

Piotr Kuczera
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