
                PROJEKT 

UCHWAŁA Nr……/2018 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

z dnia ………….. 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę Nr 17/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej  

Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy  

finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2018-2021.   

Na podstawie art. 230 ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 

2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) w związku z art.69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 17/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia  

14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin 

Dolnej Odry na lata 2018-2021 załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak w  

załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr 17/2017 Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2018-2021 w załączniku Nr 1 , Wieloletnia Prognoza Finansowa ‘’ 

w roku 2018: 

a) Poz.2.1 ,,Wydatki bieżące ‘’ zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 12 222 629,00 zł, 

b) poz. 2.2 ,,Wydatki majątkowe’’ zwiększono o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 465 900,00 zł. 

 

W załączniku Nr 2 ,,Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku 

Gmin Dolnej Odry na lata 2018-2021 ‘’ dokonuje się następujących zmian dla roku 2018: 

 

a) w poz.2 ,,Dochody wydatków roku 2018 Objaśnienia: Wydatki dotyczą: ,,wydatki związane z 

funkcjonowaniem związku i działalnością statutową” zmniejsza się do kwoty 11 113 643,00 zł, 

poz. ,, wydatki majątkowe’’ zwiększa się do kwoty 465 900,00 zł. 

 

Zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł nie 

spowodowało naruszenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.). 

 


