
 

 

UCHWAŁA NR I/11/2018 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 i art. 61 ust. 2, w związku z art. 69 i art. 73 a ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz 

art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017  poz. 2077 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 24.182.167,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1

  w tym: 

a) dochody majątkowe 1.258.178,95 złotych 

b) dochody bieżące 22.923.988,05 złotych 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 24.182.167,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2

  w tym: 

a) wydatki majątkowe 1.570.211,00 złotych 

b) wydatki bieżące 22.611.956,00 złotych 

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.570.211,00 złotych, 

zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na: 

a) zakupy inwestycyjne 40.000,00 złotych 

b) zadania inwestycyjne 1.530.211,00 złotych 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 84.700,00 złotych. 

§ 5. Ustala się na rok 2019 wpływy tytułem wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań 

bieżących w wysokości 98.688,00 złotych. 

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych – dokonywania przeniesień między rozdziałami 

i paragrafami, w tym do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu Związku. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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