
UCHWAŁA NR  35/17

ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEG0 BIEBRZA

z dnia 25  września 2017 roku

w sprawie zaloźeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebiza

na 2018 rok

Na  podstawie   §1   Uchwały  Nr  XV/49/10   Zgromadzenia  Związku  Komunalnego

Biebrza z dnia  16 sierpnia 2010 roku roku w sprawie trybu prac   nad projektem uchwały w

sprawie planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuj e :

§ 1. Przewidywana  wysokość  składki  członkowskiej  na  2018  rok  wyniesie  1,80  zł  od

j ednego mieszkańca.

2. Kalkulację wydatków na 2018  rok należy sporządzić w oparciu o dane z projektu

budżetu państwa na 2018 rok:

-przewidywana średnioroczna inflacja 2,3%,

- przewidywana  składka  na  Fundusz  Pracy  -  2,45%  podstawy  wymiaru  składki  na

ubezpieczenie społeczne,

-wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5%

sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia  12 grudnia  1997 r. o

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników j ednostek sfery budżetowej

(Dz. U. z 2013 r. nr 1144).

-odpis na zakładowy fimdusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia

4 marca  1994 r. o zakładowym fimduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. m

592 z późn. zm.),

-proponowana wysokość rezerwy ogólnej  na 2018  rok wynosi xdo  1% planowanych

wydatków.

§ 2.  Przewiduje  się  dodatkową składkę członkowską   w wysokości  10 000 zł  dla gmin

realizujących zadanie   dotyczace budowy, modemizacji i doposażenie PSZOK, tj.  Bargłów

Kościelny,   Dąbrowa   Białostocka,   Goniądz,   Miasto   Grajewo,   Janów,   Knyszyn,   Lipsk,

Nowinka, Nowy Dwór, Rajgród,  Suchowola, Trzcianne, Płaska



§ 3. Priorytetowymi zadaniami na 2018  rok są zadania:

1 )  Przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt   posiadających włascicieli

zamieszkałych w gminach członkowskich Związku -50 000,00 zł.

2)  Przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  oraz  budowa,  modemizacja  i

wyposażenie   Punktów   Selektywnej   Zbiórki   Odpadów   Komunalnych   dla   gmin

członkowskich Związku Komunalnego Biebrza  -130 000,00 zł.

3)  Ksztaltowanie świadomych postaw konsumentów  oraz podnoszenie   świadomości na

rzecz   właściwego   gospodarowania   odpadami   komunalnymi,   w   tym   odpadami

żywności i innymi  ulegającymi biodegradacji -10 000,00zł.

4)  Działania zmierzające  do   uzyskania dofinansowania   na realizację  zadań z zakresu

odnawialnych żródeł energii -10 000,00 zł.

5)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.   Zastępca przewodniczącego zarządu

Jan Joka

2.   Członek zarządu

Woj ciech Walulik

Przewodniczący Zarządu



3.   Członek zarządu

Dariusz Latarowski

4.   Członek zai
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Zbigniew K
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5.   Członek zarzą

Mieczysław Gisztarowicz


