
Uchwała Nr XIII/101/17 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie  

 
z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2018. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 i art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, 

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 

oraz § 11 pkt 3, pkt 6  i  pkt  8 Statutu  Związku  Miast  i  Gmin  Dorzecza  Parsęty  (Dz.  Urz.  Woj.  

Koszalińskiego z 1992 r.  Nr  10,  poz.  74,  Dz.  Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 

129, z  2008 r. Nr  85, poz. 1813  oraz  z  2010 r.   Nr   33,  poz.  679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie 

ZMiGDP uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie                                     18 322 854,92 zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące       6 342 761,39 zł 

2) dochody majątkowe     11 980 093,53 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie                                                                18 386 952,58 zł, 

z tego: 

1) wydatki bieżące       6 047 784,03 zł, 

2) wydatki majątkowe     12 339 168,55 zł. 

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w kwocie 64 097,66 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z pożyczki z WFOSiGW w Szczecinie.   

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu  

w kwotach: 

1) przychody  224 945,00 zł              

2) rozchody  160 847,34  zł. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie       100 000,00 zł. 

 

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 160 847,34 zł, 



3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 1 000 

000,00 zł. 

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w 

ramach przedsięwzięć  w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych. 

§ 8. Upoważnia się Zarząd do: 

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do 

wysokości kwot w nich określonych, 

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

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b) majątkowych, 

    z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2) przekazania uprawnień  jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

wybrany do obsługi budżetu Związku 

 

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

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Biura Związku. 

 

 

 
 

Przewodniczący Zgromadzania 

/-/ Marek Kuźma  


