
Uchwała Nr XXVI/129/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 18 grudnia 2017 
 

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

 
 

Na podstawie  art 4 ust. 2, art. 226, 227, 228, 229,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwala 
się co następuje:  
 

§ 1  
 

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z treścią 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2  
Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Wierzyca do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy. 
 

§ 3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 
 

§ 4  
Traci moc Uchwała Nr XX/98/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 17 
stycznia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Wierzyca na 
lata 2017 – 2020. 
 

§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  

 
 
 

                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia 
                                                                                  Związku Gmin Wierzyca     
 
                                                                                     Grzegorz Piechowski 
 

 

 



Uzasadnienie przyjętych wartości  
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 Związku Gmin Wierzyca na lata 2018 - 2021 
 
 

 
I. Wstęp  
 

 
 Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został 
zarejestrowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod numerem 301 dnia 30 
października 2012 r. w rejestrze związków międzygminnych. W dniu 22 listopada 2012r. 
Wojewoda Pomorski opublikował Statut Związku Gmin Wierzyca w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 3762, i z tym dniem Związek nabył 
osobowość prawną. W dniu 7 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie 
Związku Gmin Wierzyca, na którym wybrano władze Związku, a Przewodniczącym 
Zarządu Związku został Pan Wojciech Pomin, który  pełnił tą funkcję do sierpnia 2015 r. 
W dniu 26 sierpnia 2015 na Przewodniczącego Zarządu wybrano Pana Krystiana 
Kamienia, który pełnił funkcje Przewodniczącego  do dnia 27.03.2017. W dniu 
28.03.2017 na Przewodniczącego Zarządu powołano Pana Marcina Nowaka. 
Działalność Związku Gmin Wierzyca obejmowała teren trzech powiatów tj. 
starogardzkiego, kościerskiego i gdańskiego, a w skład Związku wchodzi 20 gmin i około 
196 tys. ludności zameldowanej oraz około 10 tysięcy nieruchomości niezamieszkałych. 
Z dniem 31 grudnia 2016 roku dziewięć gmin wystąpiło  ze Związku Gmin. 
 
Od stycznia 2017 roku w skład Związku wchodzą cztery gminy powiatu Kościerskiego tj. 
Nowa Karczma, Stara Kiszewa, gmina Kościerzyna i miasto Kościerzyna, sześć gmin 
powiatu Starogardzkiego tj. Bobowo, Smętowo Graniczne, Lubichowo, gmina Starogard 
Gdański, gmina Skórcz i miasto Skórcz oraz jedna gmina powiatu Gdańskiego tj. gmina 
Przywidz. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wyżej wymieniony obszar obejmował 97.833 
ludności zameldowanej. 
 
Związek Gmin Wierzyca powstał w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych 
gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawa i obowiązki gmin uczestników w 
Związku dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zostały scedowane, na Związek, 
ex lege, zgodnie z art 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art.3 
ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem ogłoszenia statutu 
Związku. Finansowanie Związku oparte jest na dochodach własnych w postaci wpływów 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanych przez właścicieli 
nieruchomości oraz na wpłatach gmin uczestników Związku. 
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II. Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletnie 
prognozy finansowej. 
 
 
 
Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Wierzyca na 
kolejne lata przyjęto projekt budżetu Związku na rok 2018. Następnie założono zmiany 
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych 
zadań , trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł 
dochodów i wydatków oraz prognozowanie wskaźnika inflacji i  deflaktor PKB. 
 
Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów 
dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby 
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządy terytorialnego z 12 października 
2017. Dane te przedstawia poniższa tabela. 
 

          

Lata 2018 -2021 2018 2019 2020 2021 

PKB –dynamika realna % 102,3 102,3 102,5 102,5 

 

 

Regułą przyjętą do projektowania wydatków była ocena realnych potrzeb Związku 
zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych 
możliwościach finansowych Związku.  
 
Projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano w powiązaniu z projektowanym 
budżetem na rok 2018, na podstawie założeń określających główne cele polityki 
społecznej, gospodarczej dla Gmin uczestników Związku, ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, transportem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ilością ich wytwarzania. A także 
kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych, oraz kosztów obsługi administracyjnej i kosztów egzekucji komorniczej 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Finansowanie Związku oparte jest głównie na dochodach własnych  w postaci wpływów 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanych przez właścicieli 
nieruchomości oraz na wpłatach gmin uczestników Związku.  
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III. Prognozowanie dochodów bieżących dokonano na podstawie;  
 
 

1) Przyjętej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXIV/125/2017 z 
dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki 
członkowskiej na rok 2018 przeznaczonej na finansowanie zadań bieżących w 
roku 2018, liczona wg liczby mieszkańców na 31.12.2016 na podstawie danych 
GUS tj. 97.833 razy 1 złoty, co stanowi 97.833 złotych. Zgodnie z podjętą 
uchwałą składki gmin tworzących Związek płatne będą z góry w czterech 
równych ratach do 15- go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Dla celów 
sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w Związku należy zgodnie z 
uchwałą przyjąć na lata 2019 -2021 stawkę rocznej opłaty członkowskiej, 
przypadającej na jednego mieszkańca gminy będącego członkiem Związku w 
wysokości 1 złoty. 

 
2) Wpływów w wysokości 20.591.475 złotych z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przekazywanych przez; 
a) właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmując stawki określone w uchwale 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr VII/38/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik, 

b) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przyjmując stawki określone w 
uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XIII/75/2016 z dnia 10 maja 
2016 w sprawie zmiany uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

c) a także określone w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr 
III/15/2015 z dnia 26 marca 2015 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe.  

 
Za  bazę ustalenia wielkości dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 
przyjęto kwotę przypisu na podstawie złożonych deklaracji w okresie 10- ciu  miesięcy 
2017 roku, następnie wynik uśredniono. Przyjęte wielkości w kolejnych latach objętych 
prognozą są pochodną prognozowanego wykonania oraz przyjętych wskaźników PKB 
opublikowanych przez Ministra Finansów. 
 
Oszacowanie wpływów tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
roku 2018, dokonano na podstawie poniższej tabeli. 
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Lp Gmina 
Kwota należna 

razem 

Kwota należna 
nieruchomości 

zamieszkałe 

Kwota należna 
nieruchomości 
niezamieszkałe 

Liczba 
nieruchomości 
zamieszkałych  

Liczba  
nieruchomości 

niezamieszkałych 
Łącznie 

nieruchomości 

DO1 DO-3 DO-2 

1 Bobowo 462 643,00 421 416,00 41 227,00 667 5 43 715 

2 
Kościerzyna 
Gmina 

3 506 889,00 2 549 517,00 957 372,00 3277 959 232 4468 

3 
Kościerzyna 
Miasto 

5 862 858,00 4 185 551,00 1 677 307,00 2813 4 612 3429 

4 Lubichowo 1 484 861,00 1 242 718,00 242 143,00 1595 898 115 2608 

5 
Nowa 
Karczma 

1 184 665,00 1 012 413,00 172 252,00 1394 141 99 1634 

6 Przywidz 1 133 304,00 878 524,00 254 780,00 1351 139 84 1574 

7 Skórcz Gmina 753 850,00 657 590,00 96 260,00 994 16 48 1058 

8 
Skórcz 
Miasto 

723 737,00 563 119,00 160 618,00 683 0 82 765 

9 
Smętowo 
Graniczne 

948 335,00 777 177,00 171 158,00 1332 1 84 1417 

10 
Stara 
Kiszewa 

1 374 199,00 1 154 249,00 219 950,00 1568 600 108 2276 

11 
Starogard 
Gd. 

3 156 134,00 2 442 492,00 713 642,00 3821 52 226 4099 

ŁĄCZNIE 20 591 475,00 15 884 766,00 4 706 709,00 19495 2815 1733 24043 

 

 
     3) Dodatkowo    we   wpływach   z    opłaty   za   gospodarowanie    odpadami  
               komunalnymi   zaplanowano     wpływy   w   kwocie   1.530.000  złotych,  
      uzyskane  w   wyniku  prowadzenia   intensywnej   akcji    windykacyjnej   tj.        
              upominawczej   i   egzekucji komorniczej. 
  4) Na   dzień  30   września   2017  należności  wymagalne w opłacie za     
     gospodarowanie  odpadami   komunalnymi   wynosiły  5.344.094,66 złotych,                
     natomiast   nadpłaty   do   zwrotu   821.178,97  złotych,   należności    netto                 
              wynosiły  4.522.915,69   złotych. 
     W  związku  z  powyższym  zaplanowano  wpływy z tytułu kosztów                      
     upomnień w kwocie 130.000 złotych oraz odsetek od  nieterminowych  
              wpłat  z tytułu   opłat w kwocie  120.000 złotych. 
  5) Wpływy   z  różnych  dochodów  w  wysokości  1.000 złotych,  szacuje   się    
              wpływy z tytułu  wynagrodzenia  dla   płatnika ZUS, oraz  płatnika podatku  
              dochodowego. 
       6) Zaplanowano    wpływy   w   wysokości  152.000,00   złotych  z  tytułu  kar 
               nałożonych na  przedsiębiorców,   przewidzianych  w  umowach  na odbiór    
               i transport odpadów komunalnych.  
   7) Zaplanowano  wpływ  odsetek  od  lokat  bankowych w wysokości  5.000       
               złotych. 
    8) Związek  nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych. 
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 IV. Prognozowanie wydatków bieżących . 

 
Podstawą ustalenia wydatków ogółem w roku 2018 są  wydatki bieżące (poz. 2.1)  
zrealizowane w latach poprzednich oraz założenia wynikające z budżetu. W wydatkach 
bieżących założono maksymalne oszczędności przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą. Dla ustalenia 
wielkości wydatków w latach 2019 -2021 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik 
realnego PKB. 
 
Za bazę do ustalenia wydatków ( poz. 11.1) na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostce oraz założono wzrost 
tych wynagrodzeń w 2018 roku  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 
2,3 %, natomiast w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto wzrost na poziomie 
wskaźnika makroekonomicznego dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej na rok 2019 - 5,1%, 2020 - 5,3%. 2021 -5,5%. 
 
Prognozę wydatków opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji 
budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup 
paragrafów. 
 
Wydatki podzielono na; 

a) Wydatki administracyjne łącznie wynoszą  2.400.114 złotych, w tym 
wynagrodzenia i pochodne, wszystkie wydatki administracyjne zaplanowano na 
minimalnym poziomie, 

b) Wydatki za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, które łącznie 
wynoszą 20.001.194 złotych, które oszacowano na podstawie faktycznego 
wykonania w roku bieżącym oraz  lat poprzednich. 

 
Wydatki administracyjne obejmują zadania wykazane w pozycjach  od 1 do 25. 
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na rok 2018 w  

łącznej kwocie 1.646.635 złotych, przyjmując następujące założenia; zatrudnienie 
na 31.12.2017 wynosić będzie 22 osoby, w tym na urlopie macierzyńskim 2 osoby. 
Zaplanowano zatrudnienie dwóch stażystów na okres 3 miesięcy w 2018 roku. 
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: 

a) wynagrodzenia osobowe 1.258.326 złotych 
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.000 złotych 
c) umowy zlecenia  40.000 złotych 
d) składki ZUS od wynagrodzenia osobowego 212.136 złotych 
e) składki ZUS od umów zlecenia  2.873 złotych 
f) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.706 złotych 
g) fundusz pracy 32.594 złotych 

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 23,50 etatów x1.093,93 zł) 
28.000 złotych, 

3) zakup wody i okularów dla pracowników 3.100 złotych 
4) zakup usług zdrowotnych 2.000 złotych 
5) koszty delegacji 3 000 złotych         5 



6) koszty szkoleń pracowników 20.000 złotych,  
7) ubezpieczenie mienia 8.000 złotych,                                                                       
8) zakup materiałów biurowych, tonerów i zakup paliwa do samochodów służbowych 

50.000 złotych, 
9) usługi remontowe w tym; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont 

samochodów służbowych 12.000 złotych, 
10) koszty egzekucji komorniczej  41 000 złotych,  
11) opłata czynszu za wynajem pomieszczeń, ok 70.629 złotych, 
12) opłata za media tj. woda, ścieki, energia, ogrzewanie 10.000 złotych,  
13) opłaty za dostęp do sieci internetowej i opłaty telefoniczne 10.000 złotych, 
14) działania edukacyjne i informacyjne na temat nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi  2.000 złotych,   
15) opłaty za przesyłki pocztowe (druków deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenia przyjęcia deklaracji, decyzji, 
postanowień, pism urzędowych oraz wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych 
itp.) 189.617 złotych, 

16) umowy na obsługę prawną  50.000 złotych,  
17) obsługa i utrzymanie systemu komputerowego DOC.pl 64.000 złotych, 
18) obsługa i utrzymanie programów  komputerowych RADIX  7.823 złotych, 
19) wykupy i przedłużenie  licencji 2.600 złotych, 
20) przeglądy oraz wymiana kół w samochodach służbowych  2.000 złotych,  
21) ogłoszenia prasowe w związku ze zmianą od  października 2018 roku sposobu 

segregacji odpadów komunalnych 7.000 złotych, 
22)  inne: drukarnia, wyrób pieczątki - 14 710 złotych. 
23) planuje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na  
      terenie działania Związku na kwotę 156.000 złotych. 
 
Wydatki na odbiór i utylizację odpadów komunalnych stanowią: 
 
24)opłaty dla przewoźników  za odbiór i transport odpadów komunalnych w             
   szacowanej ilości 30.747,86 MG na kwotę 13.047.904 złotych,  
25 )opłaty dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie za   
 zagospodarowanie odpadów komunalnych w szacowanej ilości 30.747,86 MG  na 
 kwotę 6.953.290 złotych, 
 
  Za podstawę ustalenia wielkości wydatków z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi przyjęto wykonanie tych wydatków za 10 miesięcy 2017 roku , oraz 
wykonanie  listopada i grudnia roku 2016 w poszczególnych gminach należących do 
Związku. Przyjęte wielkości w kolejnych latach objętych prognozą są pochodną 
prognozowanego wykonania oraz przyjętych wskaźników PKB opublikowanych przez 
Ministra Finansów. 
 
 
Planowane ilości odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 
oszacowane wartości wydatków w poszczególnych gminach przedstawia poniższa 
tabela; 
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 Transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018 
 
 

 
 
 
 

W roku 2018 nastąpią istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Obecny system kontynuowany będzie do dnia 30 września 
2018 roku. Po tej dacie nastąpią wspomniane zmiany. Podyktowane są tym, że uległ 
zmianie obowiązujący system prawny, w związku z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które weszło w życie od 
lipca br., jednakże z uwagi na możliwość dokończenia zawartych umów nowy system na 
terenie działania Związku zacznie obowiązywać od października 2018 r. W tym celu 
podjęto szereg niezbędnych działań, takich jak:   
1) Zgromadzenie Związku podjęło pakiet niezbędnych uchwał dostosowując prawo 
miejscowe do stanu wymaganego wspomnianym rozporządzeniem. 
2) wszczęto procedurę wyłonienia wykonawców usługi odbioru segregowanych 
odpadów w formie wymaganej zmienionym prawem. 
3) zaplanowano na drugie półrocze intensywną kampanię  informacyjną i edukacyjną.  
 

Ponadto, podjęto działania w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu 
budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Skórczu, 
dofinansowanego ze środków w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego naboru wniosków do działania 11.2 Gospodarka odpadami 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Projekt jest przewidziany w planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami 
komunalnymi opracowany przez samorząd województwa, stanowiący załącznik do planu 
gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego (pkt 3.2.1 Tabela 21 poz. 22).         
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V. Wynik budżetu 
 
 

Przyjęto, że w 2018 roku plan dochodów i wydatków się równoważy. Związek nie 
posiadał nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jak również wolnych środków na 
rachunkach na koniec 2016 roku. 
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki 
bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na 
rachunku budżetu jednostki.  
Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią 
prognozą finansową.  
Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021 został spełniony. 
 
Planując dochody i wydatki na lata 2018- 2021 przyjęto deflator PKB określony  przez 
Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na 
potrzeby wieloletnich prognoz jednostek  samorządu terytorialnego  z dnia 12 
października 2017 r. na rok 2018 – 102,3%, na rok 2019– 102,3 % na rok 2020 – 
102,5%,, na rok 2021 – 102,5%. 
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