
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr III/2010 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 

z dnia 31 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) § 7, pkt d) 

Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr XIX/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 

Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 

rok, Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia: 

§ 1. 

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok Nr XIX/2009 Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 5, ust. 1, pkt b) kwotę 1.000.000,00zł zastępuje się kwotą 500.000,00zł. 

2) § 1 Dochody budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę 717.000,00zł, w tym dochody bieżące o kwotę 

717.000,00zł oraz zwiększa się o łączną kwotę 717.000,00zł, w tym dochody bieżące o kwotę 717.000,00zł 

tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości 1.646.000,00zł zgodnie z załącz-

nikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej (dział 900, roz-

dział 90095). 

2) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach: 

- w części opisowej budżetu: w poz. 1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżą-

cych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się dochody o łączną kwotę 717.000,00zł, 

w części dotyczącej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- W części opisowej budżetu: w poz. 2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sa-

morządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżą-

cych zwiększa się dochody o łączną kwotę 717.000,00zł, z następującym zakresem rzeczowym: 

„Ponadto zaplanowane zostały wpływy w wysokości 490.000,00zł na dofinansowanie kompleksowej usługi 

w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunal-

nych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płoc-

ka, w wysokości 150.000,00zł na dofinansowanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego 

magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć da-

chowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka, w wysokości 70.000,00zł na kontynu-

owanie konkursu pn.: „Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów" oraz w wysoko-

ści 7.000,00zł z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków." 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

Poz. 3434



2) ponadto dokonano zmiany w części opisowej wydatków budżetu Związku w poz. Wydatki związane z reali-

zacją statutowych zadań (dział 900, rozdział 90002) wykreślając zapisy dotyczące wydatków finansowa-

nych dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§ 2. 

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, który 

złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2010 rok. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska dokonano 

zmiany w dochodach budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok zmniejszając dochody o łączną kwotę 

717.000,00zł w pozycji dotyczącej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedno-

cześnie zwiększono dochody budżetu Związku o ww. kwotę w pozycji Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

(dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność). 

Ponadto dokonano zmiany zakresu rzeczowego wydatków budżetu Związku poprzez wykreślenie zapisów dotyczących 

wydatków finansowanych dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 -

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. 
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