
UCHWAŁA NR IX/36/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 24 września 2019 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 i 73a ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 
art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869)  
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
na lata 2019-2022, uchwale nr III/16/2019 Zgromadzenia  Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 
lata 2019-2022 oraz w uchwale V/26/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 
22 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 
lata 2019 -2022 , w uchwale nr VI/27/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 z dnia 14 czerwca 2019 r.oraz w uchwale nr 
VII/31/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2022 z dnia 24 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.  Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr II/10/2018 z dnia
 28 grudnia  2018 r. otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć WPF, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Międzygminnego "EKO 

SIÓDEMKA"
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OBJAŚNIENIA 

 

 

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 dotyczą  

w szczególności urealnienia planu dochodów i wydatków dla WPF. W m-cu lipcu 2019 r. 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" podjęło uchwałę zmieniającą 

uchwałę w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności. Wobec powyższego w 2019 r. dokonuje się zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg poniższego opisu: 

 

1. DOCHODY 

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 290 117,00 zł w związku ze zmianą stawki opłaty 

śmieciowej. Dokonano zwiększenia wiersza podatki i opłaty o kwotę 1 290 000,00 zł. 

b). dochody majątkowe bez zmian  

W poz. 12.2 ujęte zostały dochody sklasyfikowane z czwartą cyfrą "0".i "7". 

 

2. WYDATKI 

a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 290 117,00 zł 

b) wydatki majątkowe – bez zmian  

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 uwzględniono uwagi Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 lipca 2019 r. ( Uchwała Nr 14/849/2019) 

i 17 lipca 2019 r.( Uchwała Nr 15/885/2019) w sprawie naruszenia przepisów prawa. 

W pozycji 12.4 zostały ujęte wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą "0" , co doprowadziło 

do spójności z załącznikiem przedsięwzięć poz. 1.1.2. Po tych zmianach w/w zadanie 

inwestycyjne przedstawia się następująco: 

- okres realizacji 2019 – 2021 – łączne nakłady finansowe w wysokości 4 179 777,60 zł 

- limit 2019 w wysokości 324 167,76 zł ( łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 

obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" w kwocie 

167 764,70 zł)  

- limit 2020 w wysokości 2 335 409,95 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 

2020 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" 

w kwocie 463 802,67 zł)  

- limit 2021 w wysokości 1 520 199,89 zł ( łączna wartość wydatków planowanych na rok 

2021 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" 

w kwocie 297 815,43 zł)  

- limit zobowiązań w wysokości 3 918 036,06 zł. 

 

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 i obejmuje zadania działalności bieżącej i 

majątkowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". 

 

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na: 

1.1.1 – wydatki bieżące: 

- brak zadań 
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1.1.2 – wydatki majątkowe: 

1.1.2.1 – związku z podpisaniem umowy na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad 

zadaniem pn.Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego" EKO SIÓDEMKA" 

urealniono limit zobowiązań do kwoty 3 918 036,06 zł. 

 

W wykazie przedsięwzięć w części 1.3 stanowią przedsięwzięcia na: 

1.3.1 – wydatki bieżące w zakresie: 

1.3.1.1 – 1.3.1.5- bez zmian 

1.3.1.6 – 1.3.1.10 – urealniono limity w latach 2019 -2021 w poszczególnych 

przedsięwzięciach. 

 

1.3.2.– wydatki majątkowe : 

- bez zmian 

 

Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na lata 2019-2022. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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