^''^lł^rńr'lll^t]l|Ć

tslllllvllJlr\.ilnLvrnv
o|
' Końsry(Ucj3 Nłaja1

Ęl?auĄL9!!]lE-

ziŹądzenie Nr35/2orr
z dnia03 plź.lti.(it! 2oll rotu

wsplarvieiopracowaniamaterialówphnis|ycznychdoplojektubudżetuominyMalomicena2
Na podstawie
UchwalyNr L/]29l20l0Rldy Miejskjejw Malomicach
z dnia l7 ]t€ ś nia 2olo
rckuw sprawie
trybupracnadpójcktemuchwllybudżotowej
oninyMalomice
zaIząozam co następu].l

$r

Zobowiąfuję Kidowników Re|eralów or& placowńikół prcładz.ącychsańodzielne sranołiska
v Użędzie Miejslin ! Malomi@cł do opl!@walia ńaleńalów plańis|ytDychdo pojektu
budż€ t u w uklesie żdań nalcżących
do ich łońpÓtencji Należyuwzg|ędnićniędfy ińnymi
adani' Ujętcw wielolchim p@ganie iiw.slyc'j.ym Do opraowuia rycinkoslch Planów
należydolączyćpisemn.opinieiwnioski
'r2
zobos'iązuję Dyrekorów jcdnÓsl.t budżebltch do opra@Nania p.Ój.l.1ów pla'ów budżetu
j€dnost€k i rachunków dochodów wli5nych
ś3

zoboviąaję KieroMitów akladów budżelotrfchdo oPlaovmia priehós

planó*' budż.U

\4
zoborviąaję KidÓrniłóv

samoz.ądo*tchińslytucji kuhurydo opraowani. prcjekGv planów
l!5

l zakresńaleńalóv plańńlycznychokreśh$ l powolaicjnawstępieUchwa|yRady'
Śó

opracowane
mat.ńalyplanistycznc
w.d f opinhmii wnios*.nińa|ezypżekuć sła.bnikowi
w
ni.pn€
k
n.zt|nym
Gń'ny
t.rmini. do dńil l0 p.źdżi.rnit{
20l I rolfu.
$7
P|anując
dochodynależy
ującwszyslkiemoż|iwe
źródlaichuŹyskańia
w makśyma|ńej
*Tsokości
Piognozowańy
wzroslslawekpodalkówak|ad! się nl pożiońie4 % v stosunku
do rcku 2oi l,
P'ogoozo
waly !żtostskwekoplalzak|ldasię napofioniewzrostu
2 % w śtosuóku
do.oku2ol]
$8
j
wydalti dochÓdybudżetow€
na]eży
&slałidw ukladziÓobowiąfującej
klasyfikacji
budżelowej
i
szcrególowouasadnićkażdąk' |ku|owanąpofycję
l!9

] Przy opraawaniupojeklu budżefu
n. rck 20l2 należyuwzg|ędnić
naslępujące
rvskaźńiki
. średnioroczny
wskażnikwzronusln.8lodfeń bfuno2 ol.
. dodalkow€ wynagrodzeni.
rcczncw wysokości
8''%'

. preiętn€ $anagrodćnic ńi.sięcae w gosPodarccnafudclw.j( podslaM do MliczÓnia odpis
na zkhdo$! fundu9 świad.eńscja].ych - 3.4l5.ó] 4
' fundu* ńag.ód- ] o/"plńoP8n€go fundus phc.
. ł.ydatkin. żkupy i uslugiv sasokości2%w slosu.kudo rcku 20l l
2 Należyp.ńiętaćo zobowiąf.niachz tyului
. zciągńĘt'lh k.dytów i połczeĘ
na 2ol | rck (mi.inun 30 dnio*ycn)
B'ńegocjo*mia tem'ńw p|alnoś.i
] ' |rne wydatkislnikrją@ f P@pi$w pBwa np ubżpisz€nir n.lezy planow.ćw uyŃkości
DuwidŹi.i.j w obowiązujący.hpftpisach'
$t0
Pą.kty p|.nów budż.tu M 2ol2 rck na|.ży Pż'gotoMć m druku vg, kofu f€odnego
z zĘczńil'i.m fu l do njni.j9€o zrządf€nia

s lt
n.Ieźywziąó pod uwdgępÓB'żye wskeiniki. a prjĆky
PŹygoloMją. uchBaly oko]obudżetose
uchła|Pź€ d lołć Radzi€ 2 |'kim $1TŹ€ d zeii.ń' aĘ ńÓgly w€ j śów icie od ol,0l2ol2 tolo'
Należy mi.ć M uwadze obołiąf* oglMnh lhów nońalywnych uw'eBjącycń pż€pisy
Dovs4hnie Óbowią4ją.e w dzi.nnik&h urŹędowy.hi ro' żew.hodząonć* życiepo lpływi. 14
l.min dlu&y'
dni od dni! oBlogenią chyb!źedanyah nomatywy ołĘśla
|
2
ł
wykÓmni. ż.'4dzć'ia powi.B się skarbnikołi Gniox Ki.lownikom Refsatów. D'Tkorcń i
KiŃwnikońjednoslekbudżetołycL aŁadówbudztoł7cĘ insly1ucjiku|tury.
Il]
w zycież dnień podjęci.i podanefośrj. do publiczn.jłiódońościna
zsadzeni. łc|1acżj
MicjskimyMalonicrch
tablicyoglo5&ńw Użędżie

*'"r'

'rRz
')
t,,

