
Uchwała Nr XXV/127/2017 
Zgromadzenia  Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 27 listopada 2017 
 

w sprawie  zmiany budżetu  Związku Gmin Wierzyca na rok 2017. 
 

 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73 a 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   
(Dz. U. 2016 roku poz.446 ze zmianami) oraz 4 ust. 2, art. 211, art. 212, 

art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

 
 § 1  

 
W budżecie Związku Gmin Wierzyca na rok 2017 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. Plan dochodów w kwocie 25.162.753 złotych, zgodnie z treścią 

     załącznika nr 1,zastępuje się  kwotą  25.662.753 złotych, w tym: 
1) dochody majątkowe    zero     złotych 
2) dochody bieżące  25.662.753 złotych, 

  
2. Plan wydatków w kwocie 25.162.753 złotych zastępuje się kwotą    
    25.662.753 złotych; w tym 

1) plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000 złotych, zastępuje 
się kwotą 6.042,99 złotych 

2) plan wydatków bieżących w kwocie 25.062.753 złotych, zastępuje 
się kwotą 25.656.710,01 złotych, zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

 

3) Limit wydatków na  zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 złotych, 
    zastępuje się kwotą 6.042,99 złotych.  

 
§  2 

 
 1. Planuje się zwiększenie dochodów budżetu Związku w wysokości 
     500.000 złotych. 
      
 

 
 
 



§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 
 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicach ogłoszeń Związku .  
 
 
      Przewodniczący Zgromadzenia             Związku Gmin Wierzyca 
                                                                                        
                                                              Grzegorz Piechowski   
                                                                
 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  dokonanych zmian  
do Uchwały Nr XXV/127/2017  

Zgromadzenia Związku Gmin  Wierzyca z dnia 27.11.2017. 
 

DOCHODY 

 
1. Plan dochodów Związku Gmin Wierzyca zwiększa się o kwotę 
oszacowanego  wpływu opłaty  za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości  500.000 złotych. 
W budżecie na 2017 rok plan dochodów w § 0490 oszacowano na 
podstawie złożonych deklaracji i zaplanowano wpływ opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19.600.769,30 zł, 
oraz  dodatkowo wpływ z prowadzonej intensywnej akcji upominawczej i 
windykacyjnej  w wysokości 1.869.635,70 złotych – łącznie  
21.470.405,00 złotych. Na podstawie sprawozdania RB 27S z dnia 
31.10.2017 ustalono wpływ w/w dochodów w wysokości 19.168.381,58 
złotych. Szacuje się wpływ dochodów  z w/w opłaty w miesiącu 
listopadzie w wysokości 1.500.000 złotych, natomiast w miesiącu 
grudniu 1.400.000 złotych. W związku z powyższym wykonanie 
dochodów szacuje się na kwotę ok 22.000.000 złotych. Wobec 
powyższych założeń zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 
500 000 złotych.  
 
WYDATKI 
 

1. Zwiększa się § 4300  o kwotę 844.900 złotych, z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów zagospodarowania, odbioru i transportu 
odpadów komunalnych,  

2. Zwiększa się § 4700 – szkolenia pracowników o kwotę 1.200 
złotych,     w związku z planowanymi szkoleniami pracowników w 
miesiącu grudniu 2017. 

3. Zmniejsza się § 4010 o kwotę 100.000 złotych, §4110 o kwotę 20.000 
złotych, § 4120 o kwotę 3.000 złotych i przenosi się do § 4300 z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania, odbioru i 
transportu odpadów komunalnych,  

4. Zmniejsza się § 4140 o kwotę 1.200 złotych i przenosi się do § 4700 
szkolenia pracowników planowane w grudniu br. 

5. Plan wydatków w § 6060 zmniejsza się o kwotę 93 900 złotych którą 
przenosi się na zwiększenie § 4300. 

6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 
128.000 złotych, którą w całości przenosi się do § 4300 i  przeznacza 
się na pokrycie kosztów utylizacji i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 


