Zarządzenie Nr 153 / 2009
Burmistrza Miasta Głuszycy
z dnia 28. 08. 2009 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budŜetu gminy na 2010
rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr VII/50/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia
2001 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej gminy, rodzaju
i szczegółowości

materiałów

informacyjnych

towarzyszących

projektowi

oraz

zasad

uchwalania tego budŜetu zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zobowiązuje jednostki organizacyjne podległe gminie Głuszyca oraz jednostki, których
organizatorem lub załoŜycielem jest gmina Głuszyca do złoŜenia projektów planów
finansowych na 2010 rok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009 roku.
2. Projekty planów finansowych winny być sporządzone z dokładnością przyjętą
przy sporządzaniu sprawozdań budŜetowych.

§ 2 Jednostki, o których mowa w § 1 zobowiązane są do opisowego uzasadnienia pozycji
wykazanych w projekcie planu w odniesieniu do dochodów (przychodów) i wydatków
(kosztów).

§ 3. Wynagrodzenia naleŜy sporządzić zgodnie z kalkulacją wynikającą ze stanu zatrudnienia
i stawek obowiązujących w miesiącu wrześniu, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych
i nagród jubileuszowych br.

§ 4. Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego zobowiązani są do złoŜenia projektów
zadań rzeczowych przewidzianych do realizacji w 2010 roku i latach następnych do roku 2012
włącznie z określeniem prognozowanych kwot przypadających na poszczególne zadania
i źródeł ich finansowania.

§ 5. Projekty planów finansowych naleŜy złoŜyć u Skarbnika Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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Burmistrz Miasta Głuszycy
(-) Wojciech Durak

Głuszyca, 28.08.2009 r.

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Głuszyca do prac nad projektem budŜetu na 2010 rok
Podmioty wymienione w art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z poźn. zm.) tj. niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się o dotacje z budŜetu gminy na cele
publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy.
Wnioski o dotację naleŜy składać na ręce Burmistrza Miasta w terminie do dnia 30 września
2009 r.

Wniosek powinien zawierać odpowiednio:
1) zakres rzeczowy zadania lub rodzaj proponowanej działalności,
2) termin i miejsce realizacji zadania, prowadzonej działalności
3) przewidywane koszty zadania,
4) kwotę dotacji,
5) pozostałe źródła dochodów na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Do wniosku podmiot ubiegający się o dotację załącza akt załoŜycielski lub dokument
rejestracyjny podmiotu, który określa zadania statutowe podmiotu, pełnomocnictwa
do składania oświadczeń woli oraz aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych i składek
na ubezpieczenia społeczne.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie określonym Uchwałą Nr XIX/92/2004 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 2004 roku.
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