
Uchwała Nr 0050.5.2017 
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

z dnia 9 listopada 2017 roku 
 

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2018 - 2021 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1w związku  z art  69 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku ,  
poz. 1875) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 roku,  poz. 1870 ze. zm.),  Zarząd 
Związku uchwala co następuje: 
 

 

 § 1 
 

 

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2018– 2021 w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 1 do  uchwały. 
 

§ 2 
 

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2018-  2021 podlega przedstawieniu 
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów     i Kanalizacji w Koninie 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 
 

  
§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
 

 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej  Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie  

z art. 230 ustawy o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,  poz. 1870 z późn. zm. 

Przedstawiony projekt  uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2021 

zawiera  prognozowane wielkości dochodów  i wydatków bieżących  Związku wraz  

z wynikiem budżetu .Powyższe dane zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zgromadzenia. 

Projekt  uwzględnia założenia członków  Zarządu z dnia 9 września 2017r. 

Zarząd wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 zobowiązany jest do przedłożenia 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.   

W myśl obowiązujących przepisów prawnych  oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki 

finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2018- 2021. 

 

 

 

 

 


