
UCHWAŁA NR V/13/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Zarząd w dniu 29.11.2022 r. do projektu budżetu 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i pkt 10, art. 69 ust. 3 oraz 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, 
art. 233, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 
24 listopada 2021 r., poz. 8745), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się zgłoszoną przez Zarząd Uchwałą nr XIII/32/2022 z dnia 29.11.2022 r. poprawkę do 
projektu uchwały budżetu na 2023 rok przedstawioną Zgromadzeniu Związku Uchwałą Zarządu nr 
XII/28/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., polegającą na uzupełnieniu normatywnej części projektu uchwały 
budżetowej, w zakresie określenia kwoty planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu oraz 
zmniejszenia sumy zobowiązań, które Zarząd Związku będzie mógł samodzielnie zaciągać w roku budżetowym 
2023 w następujący sposób: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 
2 629 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 629 000,00 zł (dwa miliony sześćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie 
planowanego deficytu w 2023r.”, 

b) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”w likwidacji 
samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2023 do sumy 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100).”. 

2. Ponadto, wprowadza się zmianę numeracji paragrafów w uchwale, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Uchwały Zarządu nr XII/28/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. przyjmującą projekt uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie 
uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
w likwidacji na 2023 rok: 

§ 6. otrzymuje brzmienie jak w § 7 

§ 7. otrzymuje brzmienie jak w § 8 

§ 8. otrzymuje brzmienie jak w § 9 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia  Związku 

Międzygminnego  
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej"  
w likwidacji 

 
 

Tomasz Zwoliński 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzone autopoprawki (zmiany) do projektu uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2023 rok związane jest z uzupełnieniem normatywnej części projektu 

uchwały budżetowej, w zakresie określenia kwoty planowanego deficytu wraz ze źródłami 

pokrycia deficytu oraz zmniejszenia sumy zobowiązań, które Zarząd Związku będzie mógł 

samodzielnie zaciągać w roku budżetowym 2023 – zgodnie z uwagami pkt 1 i 4 uzasadnienia 

uchwały nr SO-5/0952/5/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 

dnia 18 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2023r. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraża opinię pozytywną z uwagami w pkt 1 i 4 

uzasadnienia. Zatem w Uchwale Zarządu nr XII/28/2022 z dnia 10 listopada 2022r. przyjmującą 

projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” w likwidacji w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2023 rok zasadne jest wprowadzenie 

autopoprawki. 

 

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały. 
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