
 

 

 

 

Uchwała Nr  0050.9.2013  
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

z dnia 18 grudnia 2013 roku  

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego 

Związku na 2014 rok. 

 

Na podstawie art. 51 ust. l w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku , poz. 594); art. 233 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku  poz. 885.)  

§ 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

Zarząd Związku uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Zgromadzenia  Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2014 rok  

w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr l do uchwały .  

 

§ 2  

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2014 r. Członkom  Zgromadzenia 

Związku.   

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 



                                                                 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0050.9. 2013 

                                                                                        Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów  
                                                                                        i Kanalizacji w Koninie z dnia 18 grudnia  2013r 

 

 

 

 

Autopoprawka  

do projektu uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie na 2014r 

 

 

1. W § 1 ust. 1 kwotę  dochodów Związku 98.300,00zł zastępuje się kwotą 73.064,00zł 
w tym: 
1/ dochody bieżące    - 73.064,00zl 
 

2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie 
1. Deficyt budżetu w kwocie 25.236,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką 

budżetową z lat ubiegłych. 
2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w 

wysokości 25.236,00 zł. 
 

3. Dotychczasowy §3, §4, §5, §6 oznacza się kolejno §4, §5, §6, §7. 
 

4. W załączniku nr 1 skreśla się  plan dochodów w dziale 750 rozdział 75095 
§ 2900. 
 

5. W załączniku nr 1 kwotę ogółem 98.300,00 zastępuje się kwotą 73.064,00zł w tym 
dochody bieżące  73.064,00zł 
 

6. W analizie opisowej  
- kwotę planowanych dochodów ogółem 98.300,00 zł zastępuje się kwotą 73.064,00zł 
w tym dochody bieżące w kwocie 73.064,00zł  
-  wykreśla się zapisy  i tabelę dotyczące dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 
75095 § 2900 składki członkowskie Gmin, 
- dodaje się zapis „  Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 73.064,00 zł  
i  wydatkami  w kwocie 98.300,00 zł  stanowi deficyt budżetu w kwocie  25.236,00 zł 
który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana  
nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 149.960,82zł i nie 
przewiduje się jej rozdysponowania w roku 2013  co pozwala na pokrycie deficytu 
roku 2014.” 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
Zarząd na posiedzeniu w dniu 07 listopada 2013 roku  przyjął  projekt uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia 
planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  na 2014 
rok. Projekt przekazany Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych do 15 listopada 2013r. Na 
posiedzeniu Zgromadzenia  20 listopada 2013 roku  
Na wniosek członka zgromadzenia o  odstąpieniu w 2014 roku od ustalenia  składek 
członkowskich Gmin wprowadzono zmiany w zasadach finansowania działalności związku. 
Podjęto w dniu 20 listopada  br. Uchwałę Nr 007.7.2013 w sprawie zasad finansowania 
działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pozwalającą na 
odstąpienie od planowania dochodów związku z tytułu składek członkowskich na dany rok 
budżetowy. Uwzględniając wniosek członka Zgromadzenia i obowiązujące uregulowania 
wewnętrzne  niezbędne jest dokonanie zmian autopoprawką w  projekcie planu finansowego 
na 2014 rok. 
Autopoprawka przedmiotowej uchwały zmniejsza dochody Związku z kwoty 93.800,00zł do 
kwoty 73.064,00zł  w związku z tym uzupełniona zostaje o zapisy o deficycie budżetu w 
kwocie 25.236,00 zł i pokryciu go przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

 


