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WÓJT GMINY LIPNIK
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Lipnik dla
gminnych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy w Lipniku z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2019 rok, Wójt Gminy
Lipnik postanawia co następuje:

§ l

Ustala się zasady przekazywania środków finansowanych z budżetu Gminy Lipnik dla gminnych
jednostek budżetowych na 2019 rok, tj.

1. Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie , Włostów 1
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku , Lipnik 23
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku, Lipnik 20

§2

Środki finansowe dla gminnych jednostek budżetowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki, o których mowa w § 1 będą przekazywane na pisemny wniosek:

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku
3. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku

§3

1. W ramach uchwalonego na 2019 rok planu wydatków dla danej jednostki środki będą
przekazywane:

1) w miesięcznych transzach, nie wyższych niż 1/12 rocznej kwoty planowanych wydatków
dla danej jednostki na 2019 rok,

2) w uzasadnionych przypadkach miesięczna transza środków może być wyższa niż 1/12
rocznej kwoty planowanych wydatków dla danej jednostki na 2019 rok,

3) dopuszcza się możliwość przekazywania środków w ramach uchwalonego planu w miarę
potrzeb kilka razy w miesiącu, w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku pobrania miesięcznie kwoty wyższej niż 1/12 rocznej kwoty planowanych
wydatków danej jednostki zmniejszeniu ulegają transze w następnych miesiącach w ramach
uchwalonego planu do końca roku budżetowego.

§4

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków, iż kwota środków
planowana dla danej jednostki o której mowa w § 1jest znacząco wyższa w porównaniu do
zrealizowanych wydatków, dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty planowanych
wydatków na 2019 rok .

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia O 1 stycznia 2019 roku.
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