
 

Uchwała Nr XXVII/100/2022 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 29 września 2022 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Wierzyca na lata 

2022-2025 

 

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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  2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwala, co 

następuje:  

 

 

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Wierzyca na 

lata 2022–2025 zgodnie objaśnieniami oraz z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, stanowi załącznik Nr 2 do 

uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

  

 

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                                   Związku Gmin Wierzyca    

 

                                                                                        Grzegorz Piechowski 

 

                                     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 

Objaśnienia do Uchwały NR XXVII/100/2022 Wartości Przyjętych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej  

na lata 2022 - 2025 Związku Gmin Wierzyca. 

 

Dochody. 
Dostosowano wysokość dochodów na 2022 rok do uchwały budżetowej. 

Wydatki. 
Dostosowano wysokość wydatków na 2022 rok do uchwały budżetowej. 

 

Plan dochodów 

Zmian  dokonano   poprzez  zwiększenie  planu  dochodów   w  2022  roku o łączną kwotę 

1.916.337,70 zł. Zwiększeń dokonano w następujących źródłach dochodów: 

 

1) Zwiększono plan dochodów bieżących w 2022 roku o  kwotę 259,18 złotych w dziale 

758, rozdziale 75814 § 092 (wpływy z pozostałych odsetek). Po zmianie plan 

dochodów w § 092 wynosi 259,18 zł. 

 

2) Wprowadzono plan dochodów bieżących w 2022 roku do wysokości wykonania na 

kwotę 1.367,00 złotych w dziale 900, rozdziale 90026 § 0940 (wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych). Plan dochodów w § 0940 wynosi 1.776,31 zł. 

 

3) Zwiększono plan dochodów bieżących w 2022 roku o  kwotę 1.914.711,52 złotych w 

dziale 900, rozdziale 90026 § 2900 (wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących). 

Po zmianie plan dochodów w § 2900 wynosi 2.694.933,36 zł. 

 

 Plan wydatków 

Zmian dokonano poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 

2.456.299,55 złote. Plan wydatków dostosowano do przewidywanego wykonania, z głównym 

przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z : 

a) obsługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych,  

b) wydatkami na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych.  

 

Planowane przychody budżetu. 

1. Wprowadza się przychody budżetu, jako źródło zrównoważenia budżetu. Po stronie 

przychodów ujmuje się nadwyżkę z lat ubiegłych tj. nadwyżkę z roku 2021 w 

wysokości 539.961,85 złotych, którą przeznacza się na pokrycie planowanego 

deficytu budżetowego. 

 

         Przewodniczący Zarządu 

         Związku Gmin Wierzyca 

Marcin Nowak 

Sporządził Główny Księgowy: Zabiciel Ksymena. 


