
ZARZĄDZENIE NR 84/2018
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.) oraz § 1,2 Uchwały XXXVIII/259/2010 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 września 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, kierowników referatów 
Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania propozycji 
dotyczących wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok oraz informacji o stanie mienia 
gminnego w zakresie realizowanych przez siebie zadań, 

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 należy opracować w oparciu o: 

a) przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetu za 
2018 rok, 

b) przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia za 2018 roku z uwzględnieniem 
wydatków bieżących, w tym w szczególności:  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,  dotacji,  
wydatków majątkowych, które obejmują wydatki inwestycyjne. 

c) wnioski radnych, rad sołeckich, 

Propozycje do projektu budżetu gminy na rok 2019 należy składać do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 października 2018 roku. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam: 

1. Kierownikowi CUW- u, 

2. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

3. Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy, 

4. Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, 

5. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, 

6. Kierownikowi GZUK- u, 

7. Kierownikowi Referatu Organizacyjnego, 

8. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Środowiska , 

9. Kierownikowi Referatu Infrastruktury Technicznej, 

10. Kierownikowi Referatu Gospodarowania Nieruchomościami , 

11. Pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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