
UCHWAŁA Nr VIII/2/09 

ZGROMADZENIA KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 194 ust. 1 pkt 10 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5, i 9 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 

oraz §33 pkt 2 i 3 Statutu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin, uchwala sie, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 r. w wysokości 160.500 zł, z tego:  

- dochody bieżące 160.500 zł, 

- dochody majątkowe 0 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 160.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

z tego: 

- wydatki bieżące 116.500 zł, 

- wydatki majątkowe 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do: 

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami  

i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; 

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

obsługę budżetu. 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 zł. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin.  

 

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Gmin 

Ryszard Dobieszewski 

 

 


