
Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późno zm.) oraz art. 15 ust. 8 i art. 211, art. 212,
alt. 214, art. 215, art. 2] 7, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej kwocie 30.876.100,49 zł, w
tym:
l) dochody bieżące w kwocie: 3.430.574,49 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 27.445.526,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.

l. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej kwocie 30.876.100,49 zł,
w tym:

l) wydatki bieżące w kwocie 3.430.574,49 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 27.445.526,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do
niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do
niniej szej uchwały.

§ 3.

l. Rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00 zł.
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§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2012 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń
Związku Gmin Regionu Płockiego.
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BluDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU
PŁOCKIEGO NA 2012 ROK

I

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody
bieżące i majątkowe, w układzie działów

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2012 rok zakłada dochody
w łącznej wysokości 30.876.100,49 zł.
W tym:

dochody bieżące 3.430.574,49 zł.

dochody majątkowe 27.445.526,00 zł.

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, kontynuacja realizowanych
programów oraz planowane do realizacji programy z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej.

I.Dochody bieżące 3.430.574,49 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 1.520.974,49 zł.

l. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Płatnosci w zakresie budżetu środków europejskie/l)

1.444.585,07 zł.

W 2012 roku Związek Gmin Regionu Płockiego będzie kontynuował realizację
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Modernizacja
zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin
zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego środkami z
budżetu Unii Europejskiej. W ww pozycji zaplanowane zostało zgodnie z
harmonogramem dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiące
94,9776% kosztów kwalifikowanych.



2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Wspołfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zfunduszy strukturalnych
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujqcycti
Wspólną Politykę Rolną)

76.389,42 zł.

W 2012 roku Związek Gmin Regionu Płockiego będzie kontynuował realizację
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Modernizacja
zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin
zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego środkami z
budżetu Unii Europejskiej. W ww pozycji zaplanowane zostało zgodnie z
harmonogramem dofinansowanie ze środków z budżetu Państwa stanowiące 5,0224%
kosztów kwalifikowanych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1.909.600,00 zł.

l. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.909.600,00 zł.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 2011 roku ustalona
została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na
kwotę 15 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z
góry do pierwszego dnia każdego kwartału. W roku 2012 budżet Związku Gmin
Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w
łącznej wysokości 468.400,00 zł. Wnoszona przez gminy składka powinna zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie Związku oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z
utrzymaniem biura.

W ww. paragrafie zaplanowana została także składka Gmin w wysokości 162.000,00
zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla
Zwierząt w Płocku, składka w wysokości 25.000,00 zł. przeznaczona na "Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt",
składka w łącznej wysokości 950.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie
kompleksowej usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin, składka w wysokości
80.000,00 zł. przeznaczona na kontynuowanie projektu dotyczącego kompleksowej
usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu dlo
miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt
stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych
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(oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin członków Związku,
składka w wysokości 60.000,00 zł. przeznaczona na zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych, składka w wysokości 80.000,00 zł. przeznaczona na selektywną
zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz składka w wysokości 20.000,00 zł.
przeznaczona na odbiór przeterminowanych leków.

W 2012 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: "Program aktywnej
edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów", na który zostały zaplanowane środki
w wysokości 15.000,00 zł.
Ponadto w 2012 roku planowane jest opracowanie aktualizacji Planu Ochrony
Środowiska środkami stanowiącymi wkład Gmin członków Związku.

I.Dochody majątkowe 27.445.526,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 25.245.724,17 zł.

l. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa wart .. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Płatnosci w zakresie budżetu środków europejskich)

25.245.724,17 zł.

W 2012 roku planowana jest realizacja projektu pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg
w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane zostały środki z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości 25.245.724,17 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
2.199.801,83 zł.

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa wart .. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Płatnosci II' zakresie budżetu środków europejskich) I

2.199.801,83 zł.
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W 2012 roku planowana jest realizacja projektu pn.: "Przywracanie wartości
zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na
terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Ochrona
powierzchni ziemi. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane
zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.199.801,83 zł.
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Omówienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w układzie działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2012 rok zakłada wydatki w
łącznej wysokości 30.876.100,49 zł.

W tym:

wydatki bieżące 3.430.574,49 zł.

wydatki majątkowe 27.445.526,00 zł.

I.Wydatki bieżące 3.430.574,49 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1.520.974,49 zł.
1.520.974,49 zł.

Na programy z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.o.f.p.

1.520.974,49 zł.

W 2012 roku Związek Gmin Regionu Płockiego planuje kontynuację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Modernizacja zarządzania oraz szkolenia
podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu
Płockiego" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach
Priorytetu V. Dobre zarządzanie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej. Proj ekt finansowany będzie w 2012 roku środkami stanowiącymi dotacj ę
celową z budżetu Państwa w wysokości 76.389,42,00 zł. oraz środkami z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 1.444.585,07 zł.
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Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.878.600,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.226.700,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.226.700,00 zł.

Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych w zakresie
kompleksowej usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych planowane do poniesienia w 2012 roku
finansowane będą środkami gmin w wysokości 950.000,00 zł.

Środki w wysokości 80.000,00 zł. przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę
odpadów niebezpiecznych; środki w wysokości 60.000,00 zł. przeznaczone będą na
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, środki w wysokości 80.000,00 zł.
przeznaczone zostaną na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz
środki w kwocie 20.000,00 zł. przeznaczone będą na zbiórkę przeterminowanych
leków.

W 2012 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: "Program aktywnej
edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów", na który zostały zaplanowane środki
w wysokości 15.000,00 zł.
Ponadto w 2012 roku planowane jest opracowanie aktualizacji Planu Ochrony
Środowiska środkami stanowiącymi wkład Gmin członków Związku.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 187. 000, 00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w
Schronisku w Płocku i finansowane będą składką Gmin - 162.000,00 zł. oraz
realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt" - 25.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 464.900,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.300,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków pokrywane będą wypłaty wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Planowanie wynagrodzeń
osobowych oparte zostało na założeniu, iż stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie w
2012 roku. W wynagrodzeniach osobowych nie zostały założone podwyżki,
wynagrodzeń pracowników biura związku. I

I
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Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok
pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac;
składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 13,71% wynagrodzeń osobowych
pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ewentualnie wynagrodzeń
bezosobowych łącznie; składki na Fundusz Pracy obligatoryjnie wynoszące 2,45%
wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie,
zrealizowanych w danym roku budżetowym.

Zaplanowane zostały także środki związane są z wydatkami dotyczącymi umów
zlecenie i o dzieło dotyczącymi realizowanych przez Związek programów i projektów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.600,00 zł.
I

W ramach ww wydatków zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zakup
niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, środków
czystości, drobnego sprzętu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz
energią cieplną, z opłatami za usługi dostępu do sieci Internet oraz za usługi
telefoniczne oraz w ramach której przeprowadzane będą niezbędne prace
konserwacyjne wyposażenia biura Związku tj. komputerów, kserokopiarki, drukarek i
faksu, a także wydatki związane z opłatami za wynajmowane pomieszczenia biura.

Ponoszone będą także wydatki związane z kosztami realizowanych programów oraz z
kosztami prowizji bankowych, z wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi oraz
ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami związanymi z prowadzoną przez Związek
działalnością w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dział 758 - Różne rozliczenia
31.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 31.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków.
Obligatoryjnie stanowi ona 0,1% wydatków budżetu Związku.
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I.Wydatki majątkowe 27.445.526,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 25.245.724,17 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 25.245.724,17 zł.

W 2012 roku planowana jest realizacja projektu pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg
w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane zostały środki z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości 25.245.724,17 zł.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 23
drogach gminnych.

Dział 9QO - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
2.199.801,83 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych
2.199.801,83 zł.

W 2012 roku planowana jest realizacja projektu pn.: "Przywracanie wartości
zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na
terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Ochrona
powierzchni ziemi. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane
zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.199.801,83 zł.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych
składowiskach odpadów.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2012 rok me zakłada SIę
przychodów ani rozchodów budżetu.
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Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu
Płockiego na 2012 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2012 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla
bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Płocko oraz zadania związanego z
kompleksową usługą w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin.

Ponadto planuje. się kontynuowanie w ~OkU2012 projektu dotyczącegokompleksowej
USłUgIw zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku I transportu do
miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt
stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych
(oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych, zadania dotyczącego selektywnej
zbiórki odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz odbioru
przeterminowanych leków.

W 2012 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: "Program aktywnej
edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów".

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku Związek Gmin Regionu Płockiego kontynuował będzie realizację
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z programem pn.: "Modernizacja zarządzania
oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w
Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego środkami z budżetu Unii
Europejskiej.

W 2012 roku planowana jest ponadto realizacja projektu pn.: "Modernizacja i
przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju", w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura
drogowa oraz projektu pn.: "Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w
Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków
Związku Gmin Regionu Płockiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.
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Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ZGRP
na rok 2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia

dO;j ~(.U!.r/.C(.a 2011 rok

/lJJ/' XXX /.J:.of:t
7. ..;;.;::..;..··;~':'i"2i'. ~ ," I tY! ~",; ••II;:· ' "'<1~,~j:I '1~f.*,,' "'. Planowanedochodv 'na'20~2·rok, , ,~1, "q ,. ,\1;, Pi " ''''''''':;'<, , ,l~'N'''CC ,.,.- '" '.'

~ '" ~ zŁego: -- ~~'~""~-"t"" ~
~F , .~. "'~~~ - ;i '50,

.l:. ~ ... ~ ..Jij, ,L", '1 'mł,l ' I"""; ;' ; o~, ," ,.'-~ W tym: , ',i:- ~: ,,"l's'" w tyrfi:" ;,~,jt. , '.: "." "\. , li

I. >; "t
l' -i,

',;~
,

I r
'" l";·' I,' :!-i~[,ii. !'i" 11I jijJ! , ,i l' 3[.. ,;:,1

·Dział "Źródło
,i' "

,1\' Si Ogółem , bie~ą}~
środki europejskie_i i'~tle

,r,n,~jątkowe
środki europejskie i

" '! I~:f :r środkjRochodzą~!",z7 środki,p~c.hodzące ze, T , J; . ~H dotacje; źródeł zaqranicznych, 'c]'>< źró~eł:~agranicznychJ.,. .
',;LWli

.;,~,

~ l ~}; ';;' #1; ił ":;,"' :;;:,'.:
nlepodleqające zwrotowi ,*~'"i; j

nlepodleqające
11--'

~I ' l'" dJ, ~~L .,P~l . ";!!i~-ii " "". !.c'{iY J:"
, ";ii' " ,5 ~

l- i ~i,".', , ',' ,.' ,~; .,1 ,";l sa ""
r- 1 3 4 5 6 7 8 9 10

t--
600 Transport i łączność 25 245 724,17 25 245 724,17 25245724,17

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udzialem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art., 5 ust, 1 pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

25245724,17 25245724,17 25 245 724,17
r-

750 Administracja publiczna 1 520 974,49 1 520974,49 76389,42 1 444585,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.. 5 ust, 1 pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(Wspólfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych
FunduszuSpójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną) 76389,42 76389,42 76389,42

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ---
udzialem środków europejskich oraz środków, o których --- ---
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 516 ustawY;--
lub piat ności w ramac h budżetu środków europejskich
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

1444585,07 1444585,07 1444585,07
r- Gospodarka komunalna i ochrona900

środowiska 4109401,83 1 909600,00 2199801,83 2199801,83
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań

._-- -- bieżących --- 1 909600,00 1 909 600,00
---
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,; " ./ 'f; Je, ' :~~I~;. 'y" " R.landwane wYdatki na 20'2 rok ..~F!, . )"
,;:c, ,

' ",
~i~~:f. ~iDzia,ł;'}f!il~jfu.7.' . Rozd2;ia.l',m! ~azW,fł działl.i, I

22 z.teqo : .:;ID.~.. "•I .. '0".,; 'Ogó!łem . ,'A•..:' ... '" h i'i.
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maJ~tkowejf 'tli
." ' .• 'o; .!I' :~cc: ., bieżące,

"
,i:,

1 3 4 5 6

600 Transport i łączność 25 245 724,17 25245724,17
60016 Drogi publ iczne gminne 25 245 724,17 25245724,17

758 Różne rozliczenia 31000,00 31000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 31 000,00 31 000,00

750 Administracja publiczna 1 520974,49 1 520974,49
75095 Pozostała działalność 1 520974,49 1 520974,49

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 4105901,83 1 878600,00 2199801,83

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 199801,83 2 199801,83
90002 Gospodarka odpadami 1 226700,00 1 226700,00
90013 Schroniska dla zwierząt 187000,00 187000,00
90095 Pozostała działalność 464900,00 464900,00

Wydatki ogółem 30 876 100,49 3430574,49 27 445 526,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ZGRP
na rok 2012 ZgrQmadzenia Związku Gmin Regionu:feJ ,/;;)

Płockiego z dnia .... :~Jnt-O(J:U.t.:?: .. 2011 roku
/l/r: XX'X!,cZO:!1'

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2012 ROK
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. Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej ZGRP

na rok 2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia .Jt2.r ::t~ 2011

/tJp X)<'X/c!!o~7'
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2012 ROK

, 5 6 7 8 9 10 11 12

31000,00 31 000,00 31 000,00
31 000,00 31 000,00 31 000,00

1520974,49 1 520974,49
1 520974,49 1 520974,49

75818 Rezerwv ooólne i celowe
758 Różne rozliczenia

750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność

900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 1 878600,00 339300,00 1 539300,001878 600,00

90002 Gospodarka odpadami 1 226700,00 1 226700,001226700,00
187000,00 187000,0090013 Schroniska dla zwierząt 187000,00

90095 Pozostała działalność 464900,00 339300,00 125600,00464900,00

Ogółem wydatki 339300,00 1 570300,003430574,49 1 909600,00 1 520974,49
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Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Związku Gmin Regionu Płockie

Nrxx,X.Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu

z dnia : :;./ -
30g7UU/UD M.:f/r

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2012 ROK

2199801,83

WYDATKI GMINY

600 Transport i łączność

600 60016 Drogi publiczne gminne

900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

25 245 724,17

2199801,83

25245724,17

25245724,17 25 245 724,17

2199801,83 2199801,83
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