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Uchwała Nr I/7/11
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko” w Ostródzie
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Związku Gmin na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.)
oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,
art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1
Dochody budŜetu związku w wysokości 2.904.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieŜące w wysokości 204.342 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.700.000 zł.
§2
1. Wydatki budŜetu związku w wysokości 2.900.350 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2.
z tego: wydatki bieŜące w wysokości
wydatki majątkowe w wysokości

200.150 zł,
2.700.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2.700.000 zł., zgodnie z
załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości
2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.
§3
1. NadwyŜka budŜetu Związku wynosi 3.992 zł i przeznacza się ją na planowaną
spłatę części rat poŜyczek.
§4
2. Przychody budŜetu w wysokości 271.008 zł, rozchody w wysokości 275.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 1.000.000 zł.
§6
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1. UpowaŜnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz
emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego;
2) finansowanie
planowanego
deficytu
budŜetu
jednostki
samorządu
terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budŜetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upowaŜnia się Zarząd Związku do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niŜ określone w art. 257 ustawy
o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami;
2) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach.
§7
1. Rezerwa ogólna wynosi 1.200 zł .
§8
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
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