Zarządzenie Nr 3652/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 października 2013 roku
zmieniające zarządzenie
budżetowych.

w

sprawie

ustalenia

Instrukcji

planowania

zadań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2164/2012 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
zarządzenia nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniem
nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i zarządzeniem nr 3498/2013 z dnia 9 września
2013 r. zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam następujące zmiany w Instrukcji planowania zadań budżetowych przez
miejskie jednostki oświatowe, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5179/10
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia Instrukcji
planowania zadań budżetowych, zmienionego zarządzeniami nr 891/2011 z dnia
29 września 2011 r. i nr 2150/2012 z dnia 21 września 2012 r.:
1) w pkt I definicja „zadanie budżetowe” otrzymuje brzmienie: „Zadanie
budżetowe to elementarna jednostka rozliczeniowa w strukturze budżetu,
charakteryzująca jednorodną działalność. W ramach działalności jednostki
wyodrębnia się dwa rodzaje zadań: bezpośrednie – związane w szczególności
z działalnością dydaktyczną, a także pośrednie – związane w szczególności
z utrzymaniem administracji, utrzymaniem stołówek szkolnych, schronisk
młodzieżowych i budynku wraz z obsługą.”;
2) w pkt II w ppkt 3 szczegółowy opis zadań nr 03 i 05 otrzymuje brzmienie:
a) „03 Realizacja projektów unijnych – Nazwa projektu
Nazwę tego zadania należy wpisać w jednostkach, które realizują projekty
z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. W przypadku
realizowania przez jednostkę kilku projektów unijnych należy oznaczać
poszczególne projekty kolejnymi wielkimi literami alfabetu.”;
b) „05 Zakupy inwestycyjne – Nazwa zakupu
W przypadku przekazania do realizowania przez jednostkę kilku zadań
inwestycyjnych należy oznaczać poszczególne zadania kolejnymi wielkimi
literami alfabetu.”;

3) w pkt II w ppkt 3 dodaje się zadania:
a) „P5 Zespół boisk sportowych Orlik
Wydatki związane z utrzymaniem zespołów boisk Orlik.”;
b) „P6 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego
Wydatki związane z utrzymaniem boisk wielofunkcyjnych.”;
4) w pkt II w ppkt 3 dodaje się na końcu zdanie: „Możliwe jest wprowadzanie
w trakcie roku budżetowego nowych rodzajów zadań bezpośrednich i pośrednich
po uzgodnieniu ich nazwy i treści z Wydziałem Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta
Płocka.”.

Wykonanie zarządzenia
organizacyjnymi.

powierzam

§2
osobom

kierującym

miejskimi

jednostkami

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

