
 

 

UCHWAŁA NR 1/XIV/2016 

ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie budżetu na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 z 2015 r., 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 217, 

art. 222, art. 235–236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r., poz. 238, 532, 

1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2017 w wysokości  

112 527 211,00 zł, z tego: 

1) dochodów bieżących w wysokości 103 985 185,00 zł 

2) dochodów majątkowych w wysokości 8 542 026,00 zł 

– zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2017 rok w wysokości  

105 565 211,00 zł, z tego: 

1) wydatków bieżących w wysokości 87 421 425,00 zł, w tym w szczególności: 

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 84 091 860,00 zł z czego: 

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 461 100,00 zł 

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 630 760,00 zł 

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł 

c) wydatki na obsługę długu publicznego 3 209 565,00 zł 

d) rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł 

2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 18 143 786,00 zł 

a) wydatki na inwestycje 12 786 000,00 zł 

b) dotacje celowe 5 357 786,00 zł 

– zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę  

6 962 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 238 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 200 000,00 zł. 

– Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4. 

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wo-

dociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł. 
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§ 7. Ustala się roczne limity dla: 

1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł. 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2017 roku. 

2) Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższają-

cej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych 

w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 238 000,00 zł. 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa-

dzący obsługę budżetu Związku. 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz 

wprowadzania nowych zadań. 

5) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia 

i uposażania ze stosunku pracy. 

§ 9. 1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny 

dochody osiągnięte w 2017 roku przeznaczy na realizację celów statutowych. 

2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym 

samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków 

w tym samym roku budżetowym. 

3. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów. 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 11. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 ro-

ku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.   

 

Przewodniczący Zgromadzenia  

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji: 

L. Orpel
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Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 

28 grudnia 2016 r. 
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