
Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do

dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

1)

z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MIiB z 2017 r. poz. 41)
 

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,

z późn. zm.
2)

) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z

2015 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§  1  Minister  Infrastruktury  i  Budownictwa,  jako  dysponent  części:  18  -  Budownictwo,  planowanie  i

zagospodarowanie  przestrzenne  oraz  mieszkalnictwo  i  39  -  Transport,  upoważnia:

1)  Głównego Geodetę Kraju,

2)  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

3)  Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

4)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

5)  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

6)  Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych

- do dokonywania przeniesień wydatków właściwej jednostki w ramach jej planu finansowego dla budżetu

państwa oraz budżetu środków europejskich w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem

wydatków na przeniesienie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub

Ministra Finansów. Przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i

wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 2 W przypadku nieobecności osób wymienionych w § 1 czynności objęte niniejszym upoważnieniem wykonują

ich zastępcy niebędący głównymi księgowymi.

§ 3 Decyzje w zakresie spraw objętych niniejszym upoważnieniem podpisywane są z klauzulą „Z upoważnienia

Ministra Infrastruktury i  Budownictwa”,  z  podaniem imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby

upoważnionej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

1)   Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie

przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17

listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094). 
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.

poz. 60, 191, 659, 933 i 935.


