
UCHWAŁA  NR   0050.3. 2013 
 

z dnia  30 lipca 2013 roku 
 

Zarządu Związku Mi ędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
 
 
w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za  pierwsze półrocze 2013 roku. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) w związku z Uchwałą Nr 007.12.2011 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 
czerwca 2011 roku w sprawie:  zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania 
budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje: 
 
  

§ 1 
 
Zarząd Związku przyjmuje informację Prezesa Zarządu ZMWiK w Koninie z przebiegu 
wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie         
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  pierwsze półrocze 2013 roku  
w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia informacji   
z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  
w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  pierwsze półrocze 
2013 roku  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pośrednictwem Przewodniczącego 
Zgromadzenia. 
 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Obowiązek sporządzenia informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu    

się wieloletniej prognozy finansowej   Związku za  pierwsze półrocze wynika z przepisu     

art. 266 ust 1 powołanej w uchwale ustawy o finansach publicznych. Zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za pierwsze półrocze do 31 sierpnia danego roku.  

Informację  przygotowano zgodnie z  Uchwałą Nr 007.12.2011 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15.06.2011r w sprawie zakresu 

i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej   . 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej                

za pierwsze półrocze 2013 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W informacji 

przedstawiono wykonanie  dochodów  i wydatków  Związku za pierwsze półrocze                 

w układzie klasyfikacji budżetowej w stosunku do planowanych wielkości do realizacji         

w formie tabelarycznej i opisowej oraz  przedstawiono informację w zakresie wieloletniej 

prognozy finansowej Związku na lata 2013 – 2016.   

 


