
 
    Uchwała Nr XXV/128/2017                   

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 
z dnia 27 listopada 2017 

 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Związku Gmin 
Wierzyca na lata 2017 - 2020 

 
 

Na podstawie  art 73 a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 4 ust 2, art. 226, 
art. 227 ust.1, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U z  2016 r. poz. 1870 ze zmianami)  uchwala się co następuje:  
 

§ 1  
 

Zmienia  się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Wierzyca na lata 2017-
2020 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  
  
 

§ 2 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  
 
 

 
                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia 
                                                                                   Związku Gmin Wierzyca    
 
                                                                                    Grzegorz Piechowski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  Uchwały Nr XXV/128/2017                   
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 27 listopada 2017 
 

DOCHODY 
 

I. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXI/105/2017 z 28.03.2017 
dokonano następujących zmian; 
  
1. Plan dochodów Związku Gmin Wierzyca w § 2900 zwiększono  o kwotę dopłaty 
składek gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca za 2016 rok, które wpłynęły w 
roku bieżącym w wysokości 2.281.536 złote  na podstawie Uchwały  Zgromadzenia 
Związku Gmin Wierzyca z dnia 21.09.2016  Uchwała nr XVI/81/2016. 
 
2. Plan dochodów w § 2900 zwiększono  o kwotę 691.728 złotych stanowiącą 
równowartość tej  części straty za rok 2016, którą zgodnie z § 28 Statutu Związku 
Gmin Wierzyca zobowiązane są do  pokrycia gminy wychodzące ze Związku z dniem 
31.12.2016. 
 
II. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXIV/123/2017 z 
29.09.2017 dokonano następujących zmian; 

 
1 Plan dochodów zwiększono: 
-  o kwotę 5.000 złotych w związku z przewidywanym wykonaniem odsetek  od lokat 
   ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym - dział 75814 § 0920.  
-  o kwotę 60.000  złotych w związku z przewidywanym wpływem odsetek z tytułu 
   zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 §  
   0910. 
-  o kwotę 24.637 złotych w związku z wpływem naliczonych odsetek 
   od nieterminowych wpłat należności Związku - dział 900 § 0920. 
 
III. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXV/128/2017 z 
27.11.2017 dokonano następujących zmian; 
 

1. Plan dochodów Związku Gmin Wierzyca zwiększa się o kwotę oszacowanego  
wpływu opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  500.000 
złotych. 
W budżecie na 2017 rok plan dochodów w § 0490 oszacowano na podstawie 
złożonych deklaracji i zaplanowano wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 19.600.769,30 zł, oraz  dodatkowo wpływ z prowadzonej 
intensywnej akcji upominawczej i windykacyjnej  w wysokości 1.869.635,70 złotych – 
łącznie  21.470.405,00 złotych. Na podstawie sprawozdania RB 27S z dnia 
31.10.2017 ustalono wpływ w/w dochodów w wysokości 19.168.381,58 złotych. 
Szacuje się wpływ dochodów  z w/w opłaty w miesiącu listopadzie w wysokości 
1.500.000 złotych, natomiast w miesiącu grudniu 1.400.000 złotych. W związku z 
powyższym wykonanie dochodów szacuje się na kwotę ok 22.000.000 złotych. 
Wobec powyższych założeń zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 500 000 
złotych. 
 
 



WYDATKI 
 
I. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXI/105/2017 z 28.03.2017 
dokonano następujących zmian; 
 
1. Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.951.461 złotych, z przeznaczeniem na 

pokrycie zobowiązań Związku z roku 2016 tj.  kosztów zagospodarowania, 
odbioru i transportu odpadów komunalnych, obsługi i utrzymania systemu 
komputerowego DOC.pl, obsługi prawnej Związku, przesyłek  pocztowych, 
planuje się  zawarcie umowy na prowadzenie kontroli zarządczej. 

2.  Zwiększono wydatki na wynagrodzenia - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz 
     z pochodnymi o kwotę  13.300 złotych. 
3.  Zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki na 
     odsetki w związku z wykonaniem wyroku sądowego w sprawie nagrody 
     jubileuszowej  za 25-lecie dla pracownika przeniesionego z innej jednostki w 
     wysokości 6.000 złotych. 
4.  Wydatki zwiększono o kwotę 2.503 złote na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
     Socjalnych w związku ze zwiększonym na rok 2017 odpisem obligatoryjnym na 
     jednego zatrudnionego.  
 
II. Uchwałą Zarządu Związku Gmin Wierzyca Nr 22/2017 z 05.07.2017 dokonano 
następujących zmian; 
 
1. Zwiększono plan w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 100,00       
    złotych, na pokrycie wynagrodzeń zleconych tj. kosztów zatrudnienia informatyka 
    w biurze Związku Gmin Wierzyca. 
2. Zwiększono plan w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00    
    złotych, z przeznaczeniem na zakup koperto zwrotek, tonerów  do  urządzeń        
    wielofunkcyjnych związanych z akcją upominawczą.   
3. Zmniejszono  plan wydatków w § 4140- PFRON o kwotę 14.100 złotych, którą 
    przeniesiono się do § 4170, § 4210. Od miesiąca maja 2017 roku liczba osób 
    zatrudnionych branych pod uwagę do ustalenia płatności na PFRON zmniejszyła       
    się  do liczby 24 , po przeliczeniu na pełne etaty 23,75. 
 
III. Uchwałą Zarządu Związku Gmin Wierzyca Nr 24/2017 z 24.07.2017 dokonano 
następujących zmian; 
 
1. Zwiększono  plan w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2 000,00 złotych, na  
    pokrycie wydatku związanego z ubezpieczeniem samochodów służbowych. 
    Zmiana planu podyktowana była znaczną podwyżką obowiązkowych ubezpieczeń 
    OC  w roku 2017. 
2. Zmniejszono  plan wydatków w § 4140- PFRON o kwotę 2 000,00 złotych, 
    którą   przeniesiono się  do § 4430. Od  miesiąca  maja  2017 roku  liczba osób 
    zatrudnionych  branych  pod  uwagę  do  ustalenia   płatności  na  PFRON 
    zmniejszyła się do liczby 24 , po przeliczeniu na pełne etaty 23,75. 
 
IV. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXIV/128/2017 z 
29.09.2017 dokonano następujących zmian; 

 
1.  Plan wydatków zwiększono o kwotę 86.637 złotych, z przeznaczeniem na 



     pokrycie wydatków związanych między innymi z usługami pocztowymi oraz 
     dokształcaniem się pracowników. Zwiększono również wydatki na  szkolenia 
     pracowników -  o kwotę 3.000 złotych. 
 
V. Uchwałą Zarządu Związku Gmin Wierzyca Nr 25/2017 z 31.10.2017 dokonano 
następujących zmian; 
 
1. Zwiększono  plan w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 400,00 

    złotych, na pokrycie wynagrodzeń zleconych tj. kosztów związanych z                         
zatrudnieniem specjalisty do spraw zamówień publicznych, któremu powierzy się        
wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia         
publicznego na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych. 

 
2. Zmniejsza się plany wydatków w § 4210-  zakup materiałów i wyposażenia o               
kwotę 2 400,00 zł., którą przenosi się do § 4170.  
 
VI. Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXV/128/2017 z 
27.11.2017 dokonano następujących zmian; 
 
1.  Zwiększa się § 4300  o kwotę 844.900 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie                
kosztów zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów komunalnych,  
2. Zwiększa się § 4700 – szkolenia pracowników o kwotę 1.200 złotych,    w związku 

z planowanymi szkoleniami pracowników w miesiącu grudniu 2017. 
3. Zmniejsza się § 4140 o kwotę 1.200 złotych i przenosi się do § 4700 szkolenia 

pracowników planowane w grudniu br. 
4. Zmniejsza się § 4010 o kwotę 100.000 złotych, § 4110 o kwotę 20.000 złotych, 

oraz § 4120 o kwotę 3.000 złotych i przenosi się do § 4300 z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów komunalnych,  

5. Plan wydatków w § 6060 zmniejsza się o kwotę 93 900 złotych którą przenosi się 
na zwiększenie § 4300. 

6.  Rozwiązuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 128.000         
złotych, którą w całości przenosi się do § 4300 i  przeznacza się na pokrycie               
kosztów utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 
 

 


