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                                                                 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 007.9.2012 
                                                        Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
                                                        Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
                                                        z dnia  20 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
 
Objaśnienia przyjętych wartości. 
 
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano   materiały 
źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2011  
i trzy kwartały 2012 roku,  wytyczne  Ministra Finansów dotyczące założeń  
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego zaktualizowane w miesiącu wrześniu 2012roku, 
zgromadzone informacje  o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także 
wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów 
obowiązujących  w Związku .  
Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku 
uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwałę Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.  : 
-   Nr 007.20.2011 z dnia 15 listopada  2011r w sprawie zasad finansowania 
działalności Związku  Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
Akt ten  reguluje zasady ustalania składek członkowskich dla poszczególnych 
gmin . 
Dochodami   związku  jest  również wpłata z zysku jednoosobowej spółki 
Związku – Zakładu Usług Wodnych spółka z o.o w Koninie zgodnie z zapisami 
§ 43 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 
 
 
Wysokość składek na 2013 rok w kwocie 30.622,00 zł przeliczono  przyjmując, 
ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki 
wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy) zgodnie z uchwałą 
Zgromadzenia Związku Nr 007.20.2011  z dnia 15 listopada 2011 r. Na lata 
2014 - 2016 przyjęto prognozowane dochody z tego tytułu na tym samym 
poziomie. 
 
Zgodnie z  założeniami członków Zarządu z dnia 14 września br na rok 2013 
przyjęto wpłatę z zysku spółki w wysokości 112.000,00zł, tj.  w wielkości 
zmniejszonej w stosunku do roku 2012 o 6,67% . Przy prognozowaniu wpłat na  
2014  przewiduje się zwiększenie wielkości wpłat z zysku spółki do kwoty 
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115.000,oo złotych tj   o 2,67% w stosunku do roku 2013. Na lata 2015-2016 
pozostawiono dochody z tego tytułu na poziomie 2014 roku. 
Pozostałe dochody stanowią odsetki bankowe , których wielkość  dostosowano 
do realnych wielkości uwzględniając wykonanie roku 2011 i  przewidywane 
wykonanie w  roku 2012.  
Ze względu na fakt , że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania  
Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości 
pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych  
z funkcjonowaniem Związku jako jednostki. 
 
 
 
Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania 
przedstawia poniższy wykres. 
 

 

 
 
 
 

 
Przy prognozowaniu wydatków na 2013 rok uwzględniono dane wynikające  
z wykonania wydatków za 2011 rok  i trzy kwartały br oraz założenia członków 
Zarządu Związku z dnia 14 września 2012 roku. Obejmowały one  
minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnej wielkości  planowanych 
wydatków na utrzymanie Związku na poziomie  planu roku 2012.  
 
Wielkość wydatków  Związku w 2013 roku w kwocie 143.000,00 zł  stanowi 
91,17 % planowanych wydatków roku 2012. 
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Prognozując  wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem  organów 
Związku tj w dziale 750 rozdział 75095 stanowiące zabezpieczenie środków na 
działalność statutową Związku  na rok 2013 przyjęto założenia Zarządu  
o minimalizacji wydatków do wielkości pozwalającej na funkcjonowanie 
Związku .Wydatki te  planuje się w kwocie 141.930,00zł.  
 
Na lata 2014-2016 uwzględniono   średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych przedstawiony  przez Ministra Finansów w wytycznych  
dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 września 2012 roku. 
Prognozowane wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem  organów 
Związku w tych latach przedstawiają się następująco: 
-  rok 2014  kwota  145.194,00 zł wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2013 
-  rok 2015  kwota  145.478,00 zł wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2013 
-  rok 2016  kwota  145.478,00 zł pozostawiono na poziomie roku 2015 
 
Wydatki ogółem tj z uwzględnieniem rezerwy ogólnej w latach 2014 - 2016 
kształtują się  na tym samym poziomie  i stanowią wartość 146.000,00 zł. 
 

 
Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania 
przedstawia poniższy wykres. 
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Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i 
w poszczególnych latach wynosi:  
 
2013r – kwota 1.070,00 zł,  
2014r – kwota     806,00 zł, 
2015r – kwota     522,00 zł,  
2016r – kwota     522,00 zł.  
 
Wieloletnia Prognoza Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  
w Koninie  zawiera prognozowane dochody pozwalające na zabezpieczenie 
prognozowanych wydatków związanych z  funkcjonowaniem Związku jako 
Jednostki Samorządu Terytorialnego. Według  dotychczasowych dokumentów  
i uchwał nie planuje  się realizacji przedsięwzięć w latach 2013-2016. 


