
 

 

UCHWAŁA Nr XIV/50/2016 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 

rok 2017. 

 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870), a także § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu 

Chełmińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Ustala się : 

1)  Dochody planu finansowego na 2017 r. w wysokości 3.966.772 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Dochody 

w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi; 

2)  Wydatki planu finansowego na 2017 r. w wysokości 4.120.996 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: 

a)  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 515.904 zł, 

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.604.592 zł, 

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. 

W wydatkach na 2017 rok nie planuje się wydatków majątkowych. 

 

§ 2.  Ustala się deficyt planu finansowego w wysokości 154.224 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 154.224 zł. 

 

§ 3.  Ustala się łączną kwotę przychodów planu finansowego w wysokości 154.224 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

 

§ 4.  W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4.200 zł.  

 

§ 5.  Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do: 

1)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu 

w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; 

2)  lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 6.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku. 
 

 Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego 

Gmin Powiatu Chełmińskiego 

Krzysztof Wypij 
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Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4887



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4887



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4887



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4887


		2016-12-23T10:07:11+0000
	Polska
	Rafał Krzyżanowski
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




