Uchwała Nr VII/23/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000
z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.
1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3, art.
258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 3 423 711,68 zł,
z tego:
a) dochody bieżące

1 925 491,07 zł.

b) dochody majątkowe

1 498 220,61 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2
1. Wydatki budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 3 722 108,59 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące

1 134 100,00 zł

b) wydatki majątkowe

2 588 008,59 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
w roku budżetowym w wysokości 2 588 008,59 zł,
a) wydatki bieżące

0,00 zł

b) wydatki majątkowe

2 588 008,59 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3
1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 298 396,91 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Związku wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 298 396,91 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 629 996,91 zł, rozchody w wysokości 331 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4
W budżecie tworzy się rezerwę:
ogólną w wysokości

5 000,00 zł.

§5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych
(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich
płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł w tym:
kredyty 300 000,00 zł

§7
Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających
z limitów zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§8
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków
bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§9
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego NIDA 2000.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
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