
Uchwała Nr 32/2021 

Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry 

z dnia 09 listopada 2021 roku 

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-

2025 członkom Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie oraz  

Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-

2025 Związku Gmin Dolnej Odry  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 Związku 

Gmin Dolnej Odry przedkłada się: 

1) Zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry; 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Zarządu 

            Grzegorz Brochocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

               Załącznik  

               do Uchwały Nr 32/2021 

        Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

 PROJEKT 

 

Uchwała Nr …/2021 

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry 

z dnia ……… grudnia 2021 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry  

na lata 2022-2025 

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 i ust. 6  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwala , co 

następuje: 

§ 1. Ustala się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2022-2025 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa  

w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się, że Związek Gmin Dolnej Odry nie planuje  przedsięwzięcia w latach 2022-2025. 

 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 


