PROJEKT
Uchwała Nr…………
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia ...............
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art.
215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Zgromadzenie Związku Gmin uchwala:
§1
Dochody budżetu Związku w wysokości 23.566.282,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 23.501.282,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 65.000 zł.
§2
Wydatki budżetu Związku w wysokości 23.501.282,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 23.451.282,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 50.000,00 zł.
§3
Nadwyżka budżetu Związku wynosi 65.000,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę
raty pożyczki.
§4
Rozchody budżetu Związku w wysokości 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§5
1. Upoważnia się Zarząd Związku do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych (2013 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach.
§6
Rezerwa ogólna wynosi 49.682,00 zł.
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§7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2013 roku)
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