
Zarządzenie Nr 238/15 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji 

gminie Trzcianka na 2015 rok 

 
Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok przyjętym 

zarządzeniem Nr 241/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz 

zmienionym zarządzeniem Nr 22/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 

2015 r., zarządzeniem Nr 65/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2015 r., 

zarządzeniem Nr 84/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2015 r., 

zarządzeniem Nr 105/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2015 r., 

zarządzeniem Nr 116/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2015 r., 

zarządzeniem Nr 132/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015 r., 

zarządzeniem Nr 151/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnia 2015 r., 

zarządzeniem Nr 176/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2015 r., 

zarządzeniem Nr 184/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r., 

zarządzeniem Nr 197/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2015 r., 

zarządzeniem Nr 227/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r., 

wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do Zarządzenia Nr 238/15 Burmistrza Trzcianki z dnia  

18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do 

realizacji gminie Trzcianka na 2015 rok 

 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie 

Trzcianka na 2015 rok w związku ze zmianą budżetu gminy Trzcianka 

dokonaną uchwałą Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 

2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 


