
 

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2018 rok. 

Działając na podstawie art. 239 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

art. 73a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 

Zgromadzenie Związku postanawia: 

§ 1. Uchwala się łączną kwotę planowanych dochodów Związku na rok 2018 w wysokości  88176,00 zł, 

z czego dochody bieżące Związku na rok 2018 w dziale Turystyka w wysokości: 88176,00 zł, z tego składki 

gmin tworzących Związek: 88146,00 zł., 

- dochody majątkowe Związku 0 zł.  

Szczegółowość dochodów do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

Tabela nr 1. Dochody budżetu Związku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 
Kwota 

(w zł) 

1. 630 Turystyka 88176,00 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 88176,00 

  Dochody bieżące w tym: 88176,00 

 0920 Pozostałe odsetki 30,00 

 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących 
88146,00 

  Łącznie dochody 88176,00 

 

§ 2. Uchwala się łączna kwotę planowanych wydatków Związku na rok 2018 w wysokości 130891,82 zł, 

z czego wydatki bieżące Związku 130891,82 zł, z tego: 

- w dziale Turystyka, rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 130691,82 zł; 

1. Wydatki jednostki budżetowej 130441,82 zł w tym na: 

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 68852,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61589,82 zł, 
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2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł. 

- w dziale Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe 200,00 zł; 

1. Wydatki jednostki budżetowej 200,00 zł w tym na: 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 zł, W budżecie Związku na rok 2017 tworzy się 

rezerwę ogólną w wysokości 200,00 zł. Wydatki majątkowe 0 zł.  

Szczegółowość wydatków do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Związku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Kwota 

(w zł) 

1 630  Turystyka 130691,82 

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 130691,82 

   Wydatki bieżące z tego: 130691,82 

   1. Wydatki jednostki budżetowej ZGTPD w tym na: 130441,82 

  4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

68852,00 

52875,00 

4192,00 

10285,00 

1000,00 

500,00 

  4210 

4300 

4360 

4410 

4440 

4700 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Podróże służbowe krajowe 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Szkolenia pracowników niebędących czł. korp.służ.cyw. 

61589,82 

9000,00 

48014,82 

1000,00 

1200,00 

2075,00 

300,00 

  3020 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
250,00 

250,00 

 758  Różne rozliczenia 200,00 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 200,00 

   Wydatki bieżące z tego: 200,00 

   1.Wydatki jednostki budżetowej w tym na: 200,00 

  4810 a) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 

Rezerwy 

- ogólna 

      200,00 

   Łącznie wydatki 130891,82 

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 42715,82 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 42715,82 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych 

przychodów budżetu związku w wysokości 42715,82 zł, zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały. 

 

Tabela nr 3. Przychody związane ze sfinansowaniem deficytu budżetowego 

paragraf Wyszczególnienie 
Kwota 

(w zł) 

957 Nadwyżka z lat ubiegłych 42715,82 
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§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na  

przenoszeniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku 

 

 

Wiesław Bembenek 
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