
UCHWAŁA  NR   0050.1.2014  
 

z dnia  25 marca 2014 roku 
 

Zarządu Związku Mi ędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
 
 
W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za   2013 rok oraz informacji o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 267 ust.1 i 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 885  ) oraz § 27 ust.2  i § 29 ust.7 Statutu Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje: 
 
  

§ 1 
 
Zarząd Związku przyjmuje sprawozdanie   z wykonania budżetu Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za  2013 rok w brzmieniu określonym w Załączniku  
Nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia sprawozdania  z wykonania 
budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  za 2013 rok oraz 
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 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 sprawozdania z  wykonania budżetu  za rok budżetowy                

oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wynika z przepisu art. 267  

ust 1 i 3 powołanej w uchwale ustawy o finansach publicznych. Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia  w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej sprawozdanie roczne z  wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu 

terytorialnego . 

Sprawozdanie   i informację przygotowano zgodnie z  wymogami w/w ustawy . 

Sprawozdanie  z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  

za 2013 rok  stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. W sprawozdaniu przedstawiono 

wykonanie  dochodów  i wydatków  Związku za 2013 rok wynikające z zamknięcia rachunku 

budżetu    jednostki samorządu terytorialnego  w   układzie klasyfikacji budżetowej               

w stosunku do planowanych wielkości do realizacji. Przedstawiono  wynik budżetu  

za 2013 rok . Dane wykazane w sprawozdaniu zgodne są z ewidencją księgową i 

sprawozdaniami przedłożonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej za 2013 rok. Za 

przyjęciem sprawozdania przemawia dobre wykonanie dochodów, które zostały zrealizowane 

w 99,74% założonego planu, natomiast wydatki znajdują pokrycie w planowanych kwotach 

na 2013rok.  

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik  

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 


