
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian 
w przedsięwzięciach stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. 
poz.594 ze zmianami )

zarządzam co następuje

§ 1. 1. Wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie, polegających na zmianach w planie wydatków, 
wymagające podjęcia uchwały przez Radę Miejską lub wydania Zarządzenia Burmistrza Miasta, jednostki 
organizacyjne Miasta Orzesze oraz Wydziały ,Referaty, Samodzielne Stanowiska Urzędu Miejskiego sporządzają 
odpowiednio na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie, polegających na zmianach w planie dochodów 
wymagające podjęcia uchwały przez Radę Miejską jednostki organizacyjne Miasta Orzesze oraz Wydziały, 
Referaty, Samodzielne Stanowiska Urzędu Miejskiego sporządzają odpowiednio na formularzu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wnioski w sprawie zmian dotyczących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze jednostki organizacyjne Miasta Orzesze oraz Wydziały, Referaty, 
Samodzielne Stanowiska Urzędu Miejskiego sporządzają odpowiednio na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wnioski w sprawie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć ujętych Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Orzesze jednostki organizacyjne Miasta Orzesze oraz Wydziały, Referaty, 
Samodzielne Stanowiska Urzędu Miejskiego sporządzają odpowiednio na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W razie wątpliwości, przed sporządzeniem wniosku, jednostki organizacyjne miasta, Wydziały, Referaty, 
Samodzielne Stanowiska Urzędu Miejskiego konsultują się z Referatem Finansowym d/s budzetowych.

6. Każdy wniosek powinień być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 
Orzesze lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Burmistrza

7. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Orzesze wnioski należy przedłożyć Skarbnikowi .

8. Ostatecznym terminem przedłożenia Skarbnikowi wniosków do projektu uchwały jest 14 dzień przed 
planowaną sesją Rady.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym 
Stanowiskom , Skarbnikowi ,Kierownikom, Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie 
szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w przedsięwzięciach 
stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej.

 

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/13/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie w planie wydatków

WNIOSEK
w sprawie zmian/przeniesień w planie wydatków  Miasta Orzesze

Dział Rozdział § nazwa paragrafu Źródło finansowania1 Nazwa zadania2 Zwiększenia Zmniejszenia

OGÓŁEM
Uzasadnienie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

1.Wypełnić tylko w przypadku finansowania z innych środków podając informację według skrutów: Z-dotacja na 
zadania zlecone, D-dotacja na zadani własne, DR-środki unijne
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/13/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie w planie dochodów

WNIOSEK
w sprawie zmian/przeniesień w planie dochodów  Miasta Orzesze

Dział Rozdział § nazwa paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia

OGÓŁEM
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
data/ podpis wnioskodawcy

Zatwierdzam : ………………………………………………
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/13/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

WNIOSEK
w sprawie zmiany przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania Limit wydatkówWyszczególnienie Wyszczególnienie Łączne nakłady 2015 2016 2017 2018 2019 20..
Limit 

zobowiązań
Dane przed zmianą

Razem
Razem wydatki bieżące x

Nazwa przedsięwzięcia:

Razem wydatki majątkowe x
Okres realizacji: Źródła finansowania: x x x x x x x x
Jednostka realizująca: a/ środki UE x
Klasyfikacja budżetowa: Dział ……. Rozdział.................. b/ Dotacja budżet państwa x

c/ Środki własne Gminy x
d) pożyczka WFOŚiGW

Inne zmieniane dane ( podać jakie) :

e/ Inne źródła (podać jakie) x
Dane po zmianie

Razem
Razem wydatki bieżące x

Nazwa przedsięwzięcia:

Razem wydatki majątkowe x
Okres realizacji: Źródła finansowania: x x x x x x x x
Jednostka realizująca: a/ środki UE x
Klasyfikacja budżetowa: Dział ……. Rozdział …….......... b/ Dotacja budżet państwa x

c/ Środki własne Gminy x
d) pożyczka WFOŚiGW

Inne dane ( podać jakie) :

e/ Inne źródła (podać jakie) x
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zatwierdzam : ………………………….................. …………………………………………
data/ podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/13/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wniosek w sprawie nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

WNIOSEK
w sprawie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Łączne nakłady finansowe i źródła 
finansowania Limit wydatków

Wyszczególnienie Łączne 
nakłady1 2015 2016 2017 2018 2019 20..3

Limit 
zobowiązań

Nazwa przedsięwzięcia: ………………..………….. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….

Razem

Razem wydatki bieżące

Razem wydatki majątkowe
Cel realizacji: ………..………………..…………………. 
…………………………………………………………….

Źródła finansowania: x x x x x x x x
a/ środki UE xLata realizacji: ………..………………..………… ……..
b/ Dotacja budżet państwa x
c/ Środki własne Gminy xJednostka realizująca : ………..……………….………
e) pożyczka WFOŚiGW x

Klasyfikacja budżetowa: Dział ……. Rozdział …… f) Inne źródła (podać jakie) x
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Należy podać łączne nakłady , również poniesione w latach ubiegłych ……………………………………
2. Wydatki należy zaplanować na wszystkie lata realizacji inwestycji. data/ podpis wnioskodawcy

Zatwierdzam : ........…………………
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