
 

 

 

                                       Uchwała Nr 0 050.7.2013 

                                       z dnia 7 lis topada 2013 

Zarządu Zwi ązku Mi ędzygminnego Wodoci ągów i Kanalizacji w Koninie  

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. 

Na podstawie art.51 ust. 1  w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594  / art. 233, 
238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885./, § 30 ust 1 pkt 5 Statutu Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku 
Międzygminnego uchwala, co następuje: 

§1 

1. Przyjmuje  się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2014 rok w brzmieniu 
określonym w  Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego 
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2014 rok, dołącza 
się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu 
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego 
Wodociągów i kanalizacji w Koninie na 2014 r przekazuje się Przewodniczącemu 
Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu. 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok budżetowy przysługuje 
wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy  o finansach 
publicznych/Dz.U. z 2013r., poz. 885./.  

Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową 
dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków         
i dochodów roku 2013 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu 
uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 12 września br oraz przewidywane do 
realizacji zadania. 

 
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 
6 września 2010 roku  w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego 
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze 
zmianami wprowadzonymi  uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany 
jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla 
zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie 
projektu planu finansowego na 2014 r. 

  

 


