
Zarządzenie Nr 0050.182.2014
Wójta Gminy Radłów

z dnia 09 stycznia 2014 roku

w sprawie ustalenia planów finansowych budżetu Gminy na rok 2014.

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.) i uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014, zarządza się, co następuje:

      

      § 1. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych 
Gminy oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Gminie Radłów odrębnymi ustawami, zgodnie z następującymi 
załącznikami:

1)  załącznik nr 1- UG Radłów -  plan finansowy dochodów,
2)  załącznik nr 2- UG Radłów - plan finansowy wydatków,
3)  załącznik nr 3 - PSP Kościeliska - plan finansowy wydatków,
4)  załącznik nr 4 - PSP Sternalice - plan finansowy wydatków,
5)  załącznik nr 5 - PG Radłów -  plan finansowy wydatków,
6)  załącznik nr 6 - PP Kościeliska - plan finansowy wydatków,
7)  załącznik nr 7 - PP Sternalice – plan finansowy wydatków,
8)  załącznik nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków,
9)  załącznik nr 9 – GOK Radłów – plan finansowy wydatków,
10) załącznik nr 10 – GBP Radłów – plan finansowy wydatków,
11) załącznik nr 11 – UG Radłów – plan finansowy zadań zleconych – dotacje,
12) załącznik nr 12 – UG Radłów – plan finansowy zadań zleconych – wydatki,
13) załącznik nr 13 – UG Radłów – plan finansowy zadań własnych – dotacje,
14) załącznik nr 14 – UG Radłów – plan finansowy zadań własnych – wydatki,

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku 
budżetowego 2014.


