
 

 

UCHWAŁA NR VI/15/2016 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2017 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku 

Powiatów Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w wysokości 221.240,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące 221.240,00 zł. 

2) dochody majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wydatki Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w wysokości 221.240,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące 221.240,00 zł; 

2) wydatki majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. W planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego tworzy się rezerwę ogólną  

w wysokości 500,00 zł. 

§ 4. Informacja opisowa do planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego do: 

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, 

2) dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących 

łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między 

rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

EFTA i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 593



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Zgromadzenia 

Stanisław Kozikowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/15/2016 

Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Plan dochodów Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2017 rok 

w złotych 

 

 

.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/15/2016 

Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Plan wydatków Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2017 rok 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 593



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/15/2016 

Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa 

Podlaskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu planu finansowego na 2017 rok 

Założenia do budżetu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2017 rok są następujące: 

1. w zakresie dochodów: 

Dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2017 rok zaplanowano jako dochody 

bieżące do pozyskania z następujących źródeł: 

1) w dziale 710 Działalność usługowa 

a) w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii: 

- wpływy z wpłat powiatów będących członkami związku (wsparcie finansowe) na dofinansowanie zadań 

bieżących – wykonanie opracowania Studium Wykonalności dla planowanego do realizacji projektu  

pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów  

i budynków” w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

 145.140,00 zł. 

2) w dziale 750 Administracja publiczna 

a) w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe: 

- składek członkowskich powiatów należących do Związku (w wysokości 0,10 zł od mieszkańca powiatu  

wg danych GUS na dzień 31.12.2015 r.) 76.070,00 zł 

- z tytułu odsetek bankowych  30,00 zł 

Razem planowane dochody: 221.240,00 zł. 

2. w zakresie wydatków 

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w 2017 roku planuje 

się przeznaczyć na: 

1) w dziale 710 Działalność usługowa 

a) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 

zaplanowano kwotę 145.140,00 zł na zakup usługi opracowania Studium Wykonalności dla projektu  

pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów  

i budynków” 

2) w dziale 750 Administracja publiczna; 

a) w rozdziale 75019 - Rady Powiatów: 

zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na funkcjonowanie Zgromadzenia Związku, w tym na: 

- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na spotkania członków Zgromadzenia 500 zł, 

- zakup usług różnych,  500 zł, 

b) w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe: 

zaplanowano kwotę 74.600,00 zł  na funkcjonowanie Biura Związku, w tym na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników  39.200 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.901 zł, 
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- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników  7.450 zł, 

- składki na Fundusz Pracy  1.049 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na usługi informatyczne)   6.000 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, sprzęt biurowy)   5.000 zł, 

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracownika)        100 zł, 

- zakup usług pozostałych (np. opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i  wykonywanie 

przelewów, usługi pocztowe, obsługa prawna) 8.108 zł, 

- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczenia biurowego Związku 2.424 zł, 

- podróże służbowe krajowe    500 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.368 zł, 

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.500 zł, 

3) w dziale 758 Różne rozliczenia; 

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe: 

zaplanowano kwotę 500 zł w ramach rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane. 

Razem planowane wydatki: 221.240,00 zł. 
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