
Uchwała Nr 007.7.2013 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie     

z dnia 20 listopada 2013 roku 
 

w sprawie : zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 
 
 
 Na podstawie art. 58 ust. 1 i  73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 42 ust.1, 2 i 3 Statutu 
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji – Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Do gospodarki finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów  
    i Kanalizacji w Koninie stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce  
    finansowej gmin.  
2. Działalność finansowa Związku prowadzona jest na podstawie Wieloletniej 
    Prognozy Finansowej oraz planów finansowych uchwalanych na każdy rok 
    kalendarzowy.  

§ 2 
 
1.Dochody Związku mogą stanowić: 
 
1) składki wnoszone przez Gminy członkowskie na dofinansowanie bieżącej   
    działalności Związku w sytuacji uchwalenia ich przez Zgromadzenia Związku   
    Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
 
2) wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych 
    Spółka z o.o w Koninie 
 
3) wpłaty gmin członkowskich na realizację powierzonych zadań  
    inwestycyjnych Związkowi 
 
4) dochody uzyskiwane z majątku Związku 
 
5) udziały wnoszone przez poszczególnych członków Związku. 
 
6) darowizny, spadki, zapisy, dotacje 
 
7) inne wpływy. 

 



 
2.W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Związku obowiązku uiszczania 
przez gminy członkowskie składki, zgodnie z § 2 ust. 1  pkt 1 niniejszej uchwały, 
Zgromadzenie określi w drodze odrębnej uchwały sposób jej naliczania,  wysokość 
stawki i  termin  płatności składki.  
 
3. Dochody Związku powinny być przeznaczone na prowadzenie działalności          
i utrzymanie Związku. 
 
§ 3 
 
Traci moc Uchwała Nr 007.20. 2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie :   
zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów                 
i Kanalizacji w Koninie. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Podstawy działalności finansowej Związku jako jednostki sfery finansów 
publicznych określają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz 594), przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 
roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U.  z 2013 roku , poz. 885) oraz statut 
Związku. 
  
Uwzględniając wniosek członka zgromadzenia Związku w zakresie możliwości 
odstąpienia na dany rok budżetowy od ustalania składek członkowskich 
wpłacanych przez Gminy członkowskie Związku Międzygminnego Wodociągów i 
Kanalizacji w Koninie  na działalność bieżącą Związku wprowadzono niniejszą 
uchwałą możliwość podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o naliczaniu składek na 
dany rok budżetowy w zależności od potrzeb.  
 
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na dokonanie aktualizacji uregulowań 
wewnętrznych  w zakresie zasad finansowania działalności Związku i prowadzenia 
gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami 
wewnętrznymi. 
 
 
 


