
Uchwała Nr I/13/2018 
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 18 grudnia 2018r. 
 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Związku Gmin 
Wierzyca na lata 2018 - 2021. 

 
 

Na podstawie  art 73 a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), w związku z art. 4 ust 2, art. 
226, art. 227 ust.1, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (tj. Dz. U z  2017 r. poz. 2077 ze zmianami)  uchwala się co 
następuje:  
 

§ 1  
 

1. Zmienia  się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Wierzyca na lata 
    2018-2021 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, przedstawia załącznik nr 2 do 
    niniejszej uchwały. 
  
 

§ 2 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
 

 
                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia 
                                                                                   Związku Gmin Wierzyca    
 
                                                                                       Grzegorz Piechowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia do Uchwały Nr I/13/2018                  
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 
 

 

Plan dochodów 

Zmian  dokonano   poprzez  zwiększenie  planu  dochodów   w  2018  roku o łączną 
kwotę 20.000,00 złotych. Zwiększeń dokonano w następujących źródłach 
dochodów:  
 
 

Dodano dział 900 rozdział 90002 § 246 – środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, i ustalono  
plan w wysokości 20.000,00 złotych. Związek Gmin Wierzyca złożył wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w ramach konkursu na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej dla województwa pomorskiego ( edycja 2018) na zadanie pod 
nazwą „Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna. 
Wniosek Związku został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków 
Funduszu w formie dotacji do kwoty 20.000,00 złotych. W dniu  27.11.2018 
roku WFOŚiGW przelał na konto Związku Gmin Wierzyca kwotę 20.000,00 po 
akceptacji rozliczenia do umowy nr WFOŚ/D/851/133/2018 zawartej w dniu 
20.08.2018r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gotowi w przyszłość 
czyli w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca. 

 
 

Plan wydatków 

Zmian  dokonano  poprzez  zwiększenie   planu  wydatków    w  2018  roku o 
kwotę 20.000,00  złotych w dziale 900, rozdziale 90002- gospodarka 
odpadami. Zwiększeń dokonano w  § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan w 
kwocie 22.624.093,58 złote – zwiększono do kwoty 22.644.093,58 złote, w 
związku z przekazaniem w dniu  26.11.2018 roku przez WFOŚiGW środków 
finansowych w ramach umowy nr WFOŚ/SD/851/133/2018 w wysokości   
20.000,00 po akceptacji rozliczenia do w/w umowy  na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Gotowi w przyszłość czyli w kierunku GOZ” – kampania 
edukacyjna Związku Gmin Wierzyca. 

 

 


