Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia ograniczenia dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań w
toku wykonywania budżetu Gminy Borek Wlkp. w roku 2020.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze późn.zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia realizacji zadań Gminy Borek Wlkp. wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, a także dodatkowych zadań związanych z zagrożeniem
epidemicznym występującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się
ograniczenie dokonywania wydatków oraz zaciągania zobowiązań w toku wykonywania
budżetu Gminy Borek Wlkp. w 2020 roku oraz wynikających z budżetu planów finansowych
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., jednostek budżetowych gminy oraz pozostałych jednostek
organizacyjnych gminy otrzymujących z budżetu dotację na koszty ich działalności
w następującym zakresie:
1) w pierwszej kolejności należy zapewnić realizację zadań obligatoryjnych gminy, których
realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, w tym
w szczególności zabezpieczyć środki na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
b) energię elektryczną, gaz, energię cieplną,
c) wodę i odprowadzenie ścieków oraz gospodarkę odpadami,
d) zawarte umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz inne
zawarte umowy o świadczenie usług w tym usługi internetowe i telekomunikacyjne,
2) ograniczyć wydatkowanie środków na wszelkie jednorazowe rzeczowe wydatki bieżące oraz
zakupy inwestycyjne,
3) propozycje nowych wydatków lub nowych zobowiązań powyżej kwoty 1.000,00 zł
przedstawić do akceptacji Burmistrzowi oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Borek Wlkp., o których mowa w § 1 oraz odpowiedzialnych
pracowników Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. do dokonywania wydatków oraz zaciągania
zobowiązań finansowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach
publicznych w szczególności do dokonywania ich w sposób oszczędny i celowy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych,
pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp. oraz Skarbnikowi Gminy
i Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ mgr Marek Rożek

