
   
 

 

Uchwała Nr 0050.9.2017  

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

z dnia 08 grudnia 2017r   

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uchwalenia planu finansowego  Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 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 2017 roku, poz. 1875 / art. 233,  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm./,  
§ 25 ust 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd 
Związku Międzygminnego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym 

Załącznik nr l do uchwały.  

 

§ 2  

Upoważnia się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok  Członkom  Zgromadzenia Związku.   

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 



                                                                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0050.9. 2017 

                                                                                        Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów  
                                                                                        i Kanalizacji w Koninie z dnia 08 grudnia  2017r 

 

 

 

 

Autopoprawka  

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok.   

 

1. W § 2 kwotę 100,00zł  rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 150,00zł 
2. W załączniku nr 2 w dziale 750 rozdział 75095 obejmującej  zaplanowane wydatki na  

2018 rok 
 w dziale 750 rozdział 75095 
 § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 7.200,00zł zastępuje się kwotą 7.070,00zł 
 § 4430 różne opłaty i składki kwotę 300,00zł zastępuje się kwotą 250,00zł 
 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.650,00zł zastępuje 
    się kwotą 1.780,00zł 
  
w dziale 758 rozdział 75818 
 § 4810 rezerwy kwotę 100,00zł zastępuje się kwotą 150,00zł   

 
3. W uzasadnieniu przedstawiającym  – analizę opisową do projektu planu finansowego  

w opisie planowanych wydatków  bieżących w dziale 750 rozdział 75095: zakup usług 
pozostałych kwotę 7.200,00zł zastępuje się kwotą 7.070,00zł,  różne opłaty i składki 
kwotę 300,00zł zastępuje się kwotą 250,00zł  i odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych kwotę 1.650,00zł zastępuje się kwotą 1.780,00zł. oraz w dziale 758 
rozdział 75818  § 4810 ujętą rezerwę ogólną w kwocie 100,00zł zastępuje się kwotą 
150,00zł   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Zarząd na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2017 roku  przyjął  projekt uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia 
planu finansowego  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok.  
Projekt uzyskał pozytywną  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w której 
jednocześnie wskazano że zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100,00zł stanowi 0,09% 
wydatków budżetu i jest niższa od wartości minimalnej określonej w art. 222 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych. Zgodnie z w/w przepisem  jednostka samorządu terytorialnego tworzy 
rezerwę ogólną w wysokości  nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, w 
związku z powyższym dokonano odpowiednio zwiększenia rezery ogólnej w przedstawionej 
autopoprawce. Ponadto autopoprawką dokonuje się zmian niezbędnych do zapewnienia 
planowanych wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
Autopoprawka wprowadza w/w zmiany w załączniku nr 2 i aktualizuje  zapisy uzasadnienia – 
przedstawiającego  objaśnienia przyjętych wartości. Mając na uwadze powyższe niezbędne 
jest dokonanie zmian autopoprawką w przedmiotowej uchwale. 


