
UCHWAŁA Nr 2/2009 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PONIDZIE” W KIELCACH 

 
z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok 

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

nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ust. 
2 pkt. 1, 2, 3 art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje: 
 

§ 1. Dochody budŜetu Związku w wysokości 2.065.000,00 zł, z tego 
a) dochody bieŜące 2.050.000,00 zł 
b) dochody majątkowe 15.000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 2. Wydatki budŜetu Związku w wysokości 2.135.000,00 zł  
z tego: 
a) wydatki bieŜące - 2.065.000,00 zł 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne - 1.090.000,00 zł 

b) wydatki majątkowe - 70.000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 

§ 3. Deficyt budŜetu Związku w wysokości 70.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przycho-
dami pochodzącymi z nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł. 
 
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budŜetu w kwocie 50.000,00 zł. 
 
§ 6. UpowaŜnia się Zarząd Związku do: 

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dŜetowego do wysokości 50.000 zł. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2010r. 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budŜetowej z wyłączeniem 
zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu Związku. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Związku Międzygminnego „Ponidzie” w Kielcach.  
 

Przewodniczący Zgromadzenia: S. Szewczyk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączniki do uchwały Nr 2/2009 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Ponidzie” w Kielcach 
z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
 
 



Załącznik Nr 2 
 
 

 



Załącznik Nr 3 
 

 
 


