ZARZĄDZENIE NR 34/2019
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań.
Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr III/8/2018 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2019- 2025 zarządzam, co następuje:
§ 1.Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych do zawierania umów dotyczących
zakupu mediów i innych usług, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikowi jednostek
organizacyjnych Gminy Kluczewsko wymienionym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuję Dyrektorów i kierownika jednostki wskazanych w załączniku Nr 1 do
informowania mnie o dokonanych przeniesieniach.
§ 4.Traci moc Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko do
dokonywania przeniesień w planie wydatków.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, których kierownicy upoważnieni są do zaciągania
zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
1. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku - Dyrektor Szkoły
2.Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu – Dyrektor Szkoły
3. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach – Dyrektor Szkoły
4. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku – Dyrektor Zakładu
5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku – Kierownik GOPS

