
 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2017 

 

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

 

z dnia 21 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2017 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. 

poz. 1870 t.j., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, poz. 191) oraz § 7 Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia 

Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego 

Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego poz. 5004 z 2016 r.) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę         914,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Zmniejsza się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę        914,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

      § 2 

1. Zwiększa się dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę      60 000,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Zmniejsza się dochody ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę     60 000,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zmiany w planie wydatków na rok 2017 spowodowane są koniecznością dostosowania planu wydatków 

do faktycznych potrzeb Związku Gmin Dolnej Odry.  

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4040 Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4300 Zakup usług 

pozostałych. 

 

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednostki 

samorządu terytorialnego są zobowiązane do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2017 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.  

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają planowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 § 0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 § 0690 Wpływy z różnych 

opłat.   


