
UCHWAŁA Nr XV/34/2009 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości 232.600,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 

232.600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości 299.597,00 zł 

w tym rezerwa ogólna 2.326,00 zł, 

w tym:  

wydatki majątkowe w kwocie: 65.000,00 zł, 

wydatki bieżące w kwocie: 234.597,00 zł, 

z tego:  

§ 4010, 4040, 4170 wynagrodzenia w kwocie: 39.123,00 zł, 

§4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 3.020,00 zł, 

w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie: 15.180,00 zł 

pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 192.454,00 zł, 

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie: 2.326,00 zł, 

(zgodnie z załącznikiem nr 2) 

 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku w kwocie 66.997,00 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

 

§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości 169.453,14 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3). 

 

§ 5. Przychody i koszty zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie (zgodnie  

z załącznikiem nr 4 i 5) 

Przychody 1.927.300,00 zł, 

Koszty 1.927.300,00 zł. 

 

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących  

w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Ignacy Pogdziński 

 

Sekretarz Zgromadzenia 

Tomasz Szczepaniak  

 

 


