UCHWAŁA NR 52/2385/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez
wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/660/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w
sprawie budżetu województwa na rok 2018, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zadania budżetowe na 2018 r. realizowane przez wojewódzkie
jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zadania budżetowe na 2018 r. realizowane przez Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiana uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego nie wymaga aktualizacji
wyżej wskazanych załączników.
§ 2. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie jednostki organizacyjne
realizujące zadania ujęte w budżecie na rok 2018 zobowiązane są do:
1) prawidłowego ustalania i poboru dochodów budżetowych zgodnie z przepisami
i harmonogramem realizacji dochodów;
2) wydatkowania środków budżetowych zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi
i harmonogramem realizacji wydatków;
3) udzielania zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
4) wprowadzania na bieżąco do planów finansowo-rzeczowych zadań wszelkich zmian
wynikających z uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego zmieniających budżet województwa na 2018 rok;
5) bieżącego ewidencjonowania realizowanych wydatków zgodnie z przyjętym
harmonogramem realizacji budżetu;
6) comiesięcznego uzgadniania z Departamentem Finansów wykonania planów finansoworzeczowych (w grudniu do 20 dnia miesiąca);
7) przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych
wraz z aktami dotyczącymi rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, Uchwał Sejmiku
Województwa, Zarządu Województwa oraz Zarządzeń Marszałka Województwa;
8) zaciągania zobowiązań w granicach kwot przewidzianych na realizację poszczególnych
zadań a w przypadku projektów unijnych także w granicach kwot określonych budżetem
projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Departamentów
Marszałkowskiego oraz dyrektorom wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
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§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

