
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

 NR 38/XI/2022 

Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" 
w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transpoortu "POGRANICZE" na 2022 rok 

Na podstawie art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz na podstawie § 17 pkt 5 Statutu Związku, 
Zgromadzenie Powiatowo–Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu 
„POGRANICZE” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2901, z 2022 r. poz. 1754) uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400.300 zł 

Dział Rozdział  Treść Kwota w zł 
600  Transport i łączność 400.200,- 
 60004 Lokalny transport zbiorowy  400.200,- 
  Wpływy z pozostałych odsetek        200,- 
  Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 

400.000,- 

750   Administracja publiczna         100,- 
 75095  Pozostała działalność         100,- 
  Wpływy z różnych dochodów        100,- 

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.300 zł 

Dział Rozdział  Treść Kwota w zł 
600  Transport i łączność 400.000,- 
 60004 Lokalny transport zbiorowy  400.000,- 
  wydatki bieżące, w tym:    

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

400.000,- 
400.000,- 
400.000,- 

750   Administracja publiczna         300,- 
 75095  Pozostała działalność         300,- 
  wydatki bieżące, w tym:    

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

       300,- 
       300,- 
       300,- 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

 
 

Dorota Przysiężna-Bator 
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UZASADNIENIE 

  
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400.300 zł z tytułu: 
- zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" polegającej na zwiększeniu 
wpłat Członków Związku związanych z realizacją zadania związanego z zakupem biletów dla dzieci 
szkolnych w kwocie 400.000,-  
- zwiększeniu planu z tytułu pozostałych odsetek – 200,- 
- zwiększeniu planu z tytułu pozostałych dochodów – 100,- 
 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.300 zł z przeznaczeniem na: 
- realizację zadania polegającego na zakupie biletów dla dzieci szkolnych przez Powiatowo-Gminny 
Związek Transportu "POGRANICZE" w wysokości 400.000,- 
- działalność biura Związku w kwocie 300,- 
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