
UCHWAŁA NR  48/18

ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia   28 września2018 roku

w sprawie zalożeń kierunkowych do planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza

na 2019 rok

Na  podstawie   §1   Uchwały  Nr  XV/49/10   Zgromadzenia  Zwiążku  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 następuje:

§ 1. Przewidywana  wysokość  składki  członkowskiej  na  2019  rok  2,40  zł.  od jednego

mieszkańca.

§2.Kalkulację wydatków na 2019  rok należy sporządzić w oparciu o dane z projektu

budżetu państwa na 2019 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 fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia

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

592 z późn. zm.),

-proponowana wysokość  rezerwy ogólnej  na 2019  rok wynosi  do  1%  planowanych

wydatków.

§3.Przewiduje    się    dodatkową    składkę    członkowską    na    realizację    przedsięwzięcia
„Biebrzański  Selektywny  System Zbiórki  Odpadów" współfinansowanego ze  środków Unii
Europej skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata  2014  -  2020  w  wysokości  zapewniającej  zabezpieczenie  finansowania  tego  projektu
(wkład własny plus niepodlegający odliczeniu podatek VAT od całości projektu).



§4. Priorytetowymi zadaniami na 2019  rok są zadania:

1)   Biebrzański Selektywny System Zbiórki Odpadów .

2)   Przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających włascicieli

zamieszkałych w gminach członkowskich Związku.

3)  Kampania edukacyjno -  informacyjna w celu ujednolicenia i  standaryzacji  systemu

gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza

- 20.000,00 zł

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.   Zastępca przewodniczącego zarządu

Jan Joka

2.   Członek zarządu

Woj ciech Walulik

3.   Członek zarządu

Dariusz Latarowski

Przewodniczący Zarządu



5.   Członek zarządu

Romuald Gromacki


