
ZARZĄDZENIE NR 212/VIII/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek 
budżetowych na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372 ze zmianami), art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1718) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam szczegółowość sporządzania projektów planów finansowych samorządowych jednostek 
budżetowych w zakresie: 

wydatków: dział, rozdział, paragraf, 

– zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy 
Pleszew oraz dyrektorom jednostek budżetowych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
 
 

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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UZASADNIENIE 

W myśl § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1718) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru poziomu szczegółowości 
projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków, z tym że 
szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie zarządzenia jest zasadne. 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

  

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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