
UCHWAŁA NR  007.6.2018 
z dnia 12 października  2018 roku 

  
         Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
         w sprawie zmiany planu finansowego Związku Mi ędzygminnego Wodociągów  
                                         i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok. 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 roku  poz. 994 ze.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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 
2018 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr  007.11.2017 z dnia  
8 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. w § 1  uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2018 rok zmniejsza się: 
 
● dochody  o kwotę  30.300,00 zł do kwoty  70.000,00 zł  w tym: 

  
      1/ dochody bieżące zmniejsza się  o kwotę 30.300,00 zł do kwoty 70.000,00 zł. 
     
    ● wydatki o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 112.800,00 zł w tym: 
 
      1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.200,00zł do kwoty 112.800,00 zł 
 

W  § 3 kwotę deficytu 14.700,00zł zastępuje się kwotą 42.800,00zł i ustalone 
przychody budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 14.700,00zł zastępuje się kwotą 
42.800,00zł. 
 

  
2.   w załączniku nr 1 obejmującym dochody Związku dokonuje się następujących zmian: 

 
w dz. 756 rozdz. 75605  
zmniejsza się  § 0730 Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub 
spółek jednostek samorządu terytorialnego -  o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 
70.000,00zł. 
 
w dz. 758 rozdz. 75814  
zmniejsza się  § 0920 Pozostałe odsetki- o kwotę 300,00 zł do kwoty 0,00 zł. 
 

      Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.11.2017 z dnia 
      8 grudnia  2017 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje 
      brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
 



3. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki  Związku dokonuje się następujących zmian: 
w dz. 750 rozdz. 75095   
zmniejsza się: 

            - § 4120  Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.000,00 zł. 
- § 4170  Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 100,00 zł do kwoty 3.500,00 zł 
- § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł 
- § 4300  Zakup usług pozostałych   – o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 4.870,00 zł 
 
zwiększa się: 

            -§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.500,00 zł do kwoty  
               80.500,00 zł. 
-§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 100,00 zł do kwoty 

                          12.700,00zł. 
 

      Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.11.2017 z dnia 
      8 grudnia  2017 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje 
      brzmienie załącznika nr 2 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 2018 obejmują  zmiany w zakresie  dochodów     
i wydatków bieżących. 
W budżecie Związku na 2018 rok przyjęto plan dochodów z tytułu wpłaty z zysku 
jednoosobowej spółki Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o w Koninie w kwocie 100.000,00 zł 
natomiast zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług 
Wodnych Spółka z o.o w Koninie z dnia  12 października 2018 roku  kwota wpłaty do 
Związku  wyniesie 70.000,00 zł  Wpłata nastąpi w miesiącu październiku br.  i zabezpieczy 
bieżące wydatki związku co uniemożliwia realizacjęi dochodów  pozostałych odsetek z tytułu 
lokat terminowych. Powyższe ma wpływ na zmniejszenie  planu dochodów bieżących 
Zmiany planowanych wydatków bieżących wynikają z konieczności dostosowania wydatków 
do aktualnych potrzeb Związku. Niniejsza uchwała zwiększa plan wydatków na 
wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne  do wysokości niezbędnej 
na realizację wydatków osobowych i składek ZUS. Natomiast zmniejszenie dotyczy planu 
wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy,  środków na zakupy materiałów i 
wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych do wysokości przewidywanych wydatków do 
końca roku budżetowego. 
Dokonane zmiany mają wpływ na zwiększenie planowanego deficytu roku 2018 z kwoty 
14.700,00 zł  do kwoty 42.800,00 zł. Deficyt znajduje pokrycie w przychodach budżetu z 
nadwyżki z lat ubiegłych która na 31.12.2017 roku wynosiła 92.869,94 zł. 
Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczność dostosowania prognozowanych 
wydatków i planowanych dochodów oraz wyniku budżetu ZMWiK w Koninie na rok 2018. 
Dokonane  zmiany są niezbędne dla zachowania prawidłowej gospodarki finansowej 
Związku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.6.2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
Wodociągów    i Kanalizacji  w Koninie   z dnia 12 października 2018r  w sprawie 
zmian  planu finansowego Związku na 2018rok 

Plan dochodow na 2018 r ZMWiK w Koninie 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2018r 
1 2 3 4 5 

756     

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  70 000,00 

  75605   
Wpływy z zysku przedsiębiorstw i 
jednoosobowych spółek 70 000,00 

    O730 

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa lub spółek jednostek 
samorządu terytorialnego 70 000,00 

Ogółem 70 000,00 
      w tym:   

      dochody bieżące 70 000,00 

      dochody majątkowe 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.6.2018 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 października 
2018r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2018rok 

Plan wydatków na 2018 r ZMWiK w Koninie 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2018 r 
1 2 3 4 5 

750     Administracja publiczna 112 650,00 
  75095   Pozostała działalność 112 650,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 500,00 
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 150,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 700,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 
    4300 Zakup usług pozostałych 4 870,00 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 
    4430 Różne opłaty i składki 250,00 
    4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 780,00 

    4700 
Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

758     Różne rozliczenia 150,00 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 150,00 
    4810 Rezerwy 150,00 
Ogółem 112 800,00 

      w tym:   
      wydatki bieżące 112 800,00 
      wydatki majątkowe 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


