
UCHWAŁA NR XIV/53/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2020 - 2023 

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 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) 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 z póź. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/40/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 
18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
na lata 2020-2023 oraz w uchwale Nr  XII/47/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO 
SIÓDEMKA" na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany: 

1.  Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr XI/40/2019 z dnia 
 18 grudnia  2019 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. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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OBJAŚNIENIA

Zgromadzenie Związku dokonało zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020

zwiększając dochody i wydatkii o kwotę 12 000,00 zł.

W załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały – wieloletnia prognoza finansowa:

1. Dochody - zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 000,00 zł

2. Wydatki - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – wykaz przedsięwzięć:

1. Urealniono przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019- 2020.w tym:

- dla przedsięwzięć od poz. 1.3.1.- do poz. 1.3.5 wprowadzono limity zobowiązań zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększone zostały również łaczne nakłady

finansowe i limity wydatków roku 2020 do w/w przedsięwzięć.

W podejmowanej uchwale wydatki majątkowe nie ulegają zmianie:

W roku 2020 w wierszu 9.4 suma limitów wydatków majątkowych jest mniejsza o kwotę

847 975,81 zł od sumy limitów wydatków majątkowych w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" .

Różnicę stanowią wydatki objęte z czwartą cyfrą "0".

W roku 2021 w wierszu 9.4 suma limitów wydatków majątkowych jest mniejsza o kwotę

213 404,73 zł od sumy limitów wydatków majątkowych w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" .

Różnicę stanowią wydatki objęte z czwartą cyfrą "0".

Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

Międzygminnego "Eko Siódemka" na lata 2020-2023.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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