
UCHWAŁA NR  007.6.2016 
z dnia 15 czerwca 2016 roku 

  
 
         Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
         w sprawie zmiany planu finansowego Związku Mi ędzygminnego Wodociągów  
                                         i Kanalizacji w Koninie na 2016 rok. 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 roku  poz.446 ), art. 211 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm. ); oraz  
§ 12 pkt 2 i 15 Statutu Związku Zgromadzenie Związku Międzygminnego  Wodociągów  
i Kanalizacji w Koninie   uchwala  co następuje:  
 
 
                                                                   § 1 
 
 
W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 
2016 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr  007.13.2015 z dnia  
9 grudnia 2015 roku  wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
1. w § 1 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2016 rok zwiększa się  

dochody o kwotę 53.000,00 zł do kwoty 134.000,00 zł  w tym: 
 
      1/ dochody bieżące zwiększa się  o kwotę  53.000,00 zł  do kwoty  134.000,00 zł 
 
 
2. w § 1  uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2016 rok zwiększa się 

wydatki o kwotę  73.000,00 zł do kwoty  169.000,00 zł  w tym: 
  
            1/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 73.000,00zł. 
 
3. W § 3 kwotę deficytu 15.000,00zł zastępuje się kwotą 35.000,00zł i ustalone 

przychody budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 15.000,00zł zastępuje się kwotą 
35.000,00zł. 

 
 
  

4. W załączniku nr 1 obejmującym prognozowane dochody  Związku dokonuje się    
następujących zmian: 
 
w dz. 756 rozdz. 75605  
zwiększa  się 
 
- § 0730 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek  - o kwotę 
53.000,00 zł  do kwoty 133.000,00 zł, 
 

         



 
      Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie nr 007.13.2015 z dnia 
      9 grudnia 2015 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje 
      brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
  

5. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki  Związku dokonuje się następujących zmian: 
 
 

w dz. 700 rozdz. 70005  
zwiększa się: 

 
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  - o kwotę 

                          73.000,00 zł  do kwoty 73.000,00  zł. 
 

      Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.13.2015 z dnia 
      9 grudnia  2015 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje 
      brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

6. dodaje się do uchwały załącznik nr 3 określający wydatki majątkowe realizowane ze 
środków budżetowych ZMWiK w Koninie w roku 2016 wg. Załącznika nr 3 do 
niniejszej uchwały.  

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku . 
 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                             
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A  D N I E N I E 
 
 
Wprowadzone  niniejszą uchwałą zmiany w planie finansowym  Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2016 obejmują  zmiany w zakresie dochodów 
bieżących i wydatków   majątkowych. 
Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Wodnych Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością  w  Koninie  podjęło  w  dniu 29 kwietnia 2016  roku  Uchwałę Nr  4/16 
w sprawie podziału zysku spółki za 2015rok,  w której uchwalono dywidenda dla Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na kwotę 133.000,00 zł. Co  
spowodowało konieczność  urealnienia   wielkości  dochodów bieżących Związku. 
Zgromadzenie Związku Uchwałą  Nr 007.9.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku wyraziło wolę 
przystąpienia Związku do realizacji zadania Budowy i prowadzenia Schroniska dla psów  
i kotów na terenie działania Związku. Do realizacji planowanego zadania niezbędne  jest 
pozyskanie  terenu . Uchwałą nr XVII/97/2016 Rada Gminy Krzymów wyraziła zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej Związkowi nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Izabelin na terenie Gminy Krzymów do realizacji budowy schroniska. W celu 
zapewnienia finansowania nabycia  nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  niezbędne 
jest wprowadzenie do planu finansowego na rok 2016 wydatków majątkowych . 
Niniejszą uchwałą dokonano zmiany dochodów w dz. 756 rozdz. 75605 - w § 0730 
zwiększając je o kwotę 53.000,00zł oraz wprowadzono  do planu wydatków wydatki 
majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 na kwotę 73.000,00zł. Dokonane zmiany po 
stronie dochodów i wydatków planu związku mają wpływ na zwiększenie planowanego 
deficytu roku 2016 z kwoty 15.000,00 do kwoty 35.000,00zł tj o kwotę 20.000,00zł. Deficyt 
znajduje pokrycie w przychodach budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych która na 31.12.2015 
roku wynosiła 137.286,43zł. 
Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczność dostosowania prognozowanych 
wydatków i dochodów oraz wyniku budżetu ZMWiK w Koninie na rok 2016. Dokonane  
zmiany są niezbędne dla zachowania prawidłowej gospodarki finansowej Związku i realizacji 
zadania inwestycyjnego.  
 


