
 

 

UCHWAŁA NR XII/22/20 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO "ZGPD-7" 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Gmin w wysokości 21 629 503,00 zł, z tego: 

1) bieżące dochody Związku Gmin w wysokości 21 629 503,00 zł, w tym: 

a) wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin  

na dofinansowanie zadań bieżących 159 093,00 zł, 

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 21 450 410,00 zł. 

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00. 

2. Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości 21 629 503,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące 21 629 503,00 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 507 000,00 zł, 

b) pozostałe wydatki bieżące: 21 122 503,00 zł. 

2. Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 21 612,00 zł. 

§ 4. Dochody ogółem: 21 629 503,00 zł, Wydatki ogółem: 21 629 503,00 zł, Deficyt/Nadwyżka: 0,00 zł. 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach 

rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych 

wydatków bieżących i majątkowych oraz tworzenia nowych zadań majątkowych. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku: 

Jarosław Węgłowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lutego 2021 r.

Poz. 780



Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/22/20 

Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/22/20 

Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 
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