
 

 
Uchwała Nr I/10/2018 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 18 grudnia 2018 

 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Związku Gmin 
Wierzyca na lata 2019 - 2022 

 
 

Na podstawie  art 4 ust. 2, art. 226, 227, 228, 229,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 XXVI/129/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 
18 grudnia 2017r., wraz ze zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 
Związku Gmin Wierzyca na lata 2018 – 2021. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  
2019 r. 

 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 
 

Grzegorz Piechowski 
 
 



Objaśnienia  wartości przyjętych 
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 Związku Gmin Wierzyca na lata 2019 - 2022 
 
 

 
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 2017 roku wyżej 
wymieniony obszar obejmował 98.688 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. 
 
 
 
 

                                                                      
 



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 2019. 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 samorządu terytorialnego z 25 maja 
2018. Dane te przedstawia poniższa tabela. 
 

          

Lata 2019 -2022 2019 2020 2021 2022 

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

 

 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



III. Prognozowanie dochodów bieżących dokonano na podstawie;  
 
 

1) Przyjętej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXX/139/2018   
z dnia 28 września 2018 w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki człon-
kowskiej na rok 2019 przeznaczonej na finansowanie zadań bieżących w roku 
2019, liczona wg liczby mieszkańców na 31.12.2017 na podstawie danych 
GUS tj. 98.688 razy 1 złoty, co stanowi 98.688 złotych. Zgodnie         z podję-
tą uchwałą składki gmin tworzących Związek płatne będą z góry w czterech 
równych ratach do 15- go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Dla ce-
lów sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w Związku należy zgodnie 
z uchwałą przyjąć na lata 2020 -2022 stawkę rocznej opłaty członkowskiej, 
przypadającej na jednego mieszkańca gminy będącego członkiem Związku w 
wysokości 1 złoty. 

 
2) Wpływów w wysokości 20.939.200 złotych z opłat za gospodarowanie odpa-

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

w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXIX/135/2018 z dnia 
23 lipca 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

b) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przyjmując stawki określone       
w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr XXIX/135/2018 z dnia 
23 lipca 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

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 rekre-
acyjno – wypoczynkowe.  

 
 
Za  bazę ustalenia wielkości dochodów z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi przyjęto kwotę przypisu na podstawie złożonych deklaracji w okresie  
9- ciu  miesięcy 2018 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 2019, dokonano na podstawie poniższej tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 



L
p
. 

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 476 353,00 432 892,00 43 461,00 692 6 41 739 

2 
Kościerzyna 
Gmina 

3 524 080,00 2 573 039,00 951 041,00 3356 973 190 4519 

3 
Kościerzyna 
Miasto 

5 945 833,00  4 239 769,00 1 706 064,00 2881 4 627 3512 

4 Lubichowo 1 498 775,00 1 265 143,00 233 632,00 1638 946 106 2690 

5 
Nowa 
Karczma 

1 217 123,00 1 035 597,00 181 526,00 1452 122 78 1652 

6 Przywidz  1 144 153,00 898 429,00 245 724,00 1393 141 86 1620 

7 Skórcz Gmina 756 352,00 661 752,00 94 600,00 1011 14 47 1072 

8 Skórcz Miasto 758 754,00 570 044,00 188 710,00 700 0 95 795 

9 
Smętowo 
Graniczne 

956 105,00 782 503,00 173 602,00 1353 1 82 1436 

10 Stara Kiszewa 1  447 555,00 1 195 720,00 251 835,00 1627 657 102 2386 

11 Starogard Gd. 3 214 117,00 2 517 178,00 696 939,00 3972 67 234 4273 

ŁĄCZNIE 20 939 200,00 16 172 066,00 4 767 134,00 20075 2931 1688 24694 

 
 

1) Dodatkowo    we   wpływach   z    opłaty   za   gospodarowanie    odpadami 
komunalnymi   zaplanowano     wpływy   w   kwocie   1.600.000  złotych, uzy-
skane  w   wyniku  prowadzenia   intensywnej   akcji    windykacyjnej.   

2) Na   dzień  30   września   2018  należności  wymagalne w opłacie za      go-
spodarowanie  odpadami   komunalnymi   wynosiły  4.422.942,00 złotych,  
w związku  z  powyższym  zaplanowano  wpływy z tytułu kosztów upomnień    
w kwocie 110.000 złotych oraz odsetek od  nieterminowych wpłat  z tytułu   
opłat w kwocie  170.000,05 złotych. 

3) Wpływy   z  różnych  dochodów  w  wysokości  100 złotych,  szacuje   się   
wpływy z tytułu  wynagrodzenia  dla   płatnika ZUS, oraz  płatnika podatku do-
chodowego 

4) Zaplanowano  wpływ  odsetek  od  lokat  bankowych w wysokości  6.000      
złotych. 

5) W dochodach Związku ujęto także kwotę dofinansowania  w wysokości 
1.258.178,95 złotych. Dochód ustalono w oparciu o informacje                        
o  rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego             
w sprawie złożonego przez Związek Gmin Wierzyca wniosku                           
o dofinansowanie inwestycji pn. "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych         w Skórczu". Na mocy podjętej przez Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego uchwały projektowi ZGW przyznano dofinansowanie 
w wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 382 
536,05 złotych na lata 2018  -  2019. Wkład własny Związku Gmin Wierzyca 
stanowi w okresie 2018-2019 roku  pozostałe 15% tj. 243 976,97 złotych. Do-
tacja na rok 2018 wynosi 124.357,10 złotych natomiast wkład własny 
21.945,37,  w  roku  2019 dotacja wynosi 1.258.178,95 złotych wkład własny 
222.031,60 złotych. Ogółem wartość wydatków kwalifikowanych projektu wy-
nosi 1 626 513,02 złote.              

 



 IV. Prognozowanie wydatków bieżących . 
 
Podstawą ustalenia wydatków ogółem w roku 2019 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 2020 -2022 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 2019 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 2020 - 5,5%, 2021 - 5,5%. 
2022 -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  2.324.436 złotych, w tym wyna-
grodzenia i pochodne, wszystkie wydatki administracyjne zaplanowano na 
minimalnym poziomie, 

b) Wydatki za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, które łącznie 
wynoszą 20.287,520 złotych, które oszacowano na podstawie faktycznego 
wykonania w roku bieżącym oraz  lat poprzednich. 

c) Wydatki majątkowe ogółem 1.570.211 złotych. 
 
Wydatki administracyjne wraz z majątkowymi obejmują zadania wykazane w 
pozycjach  od 1 do 26. 
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na rok 2019      

w łącznej kwocie 1. 673.010 złotych, przyjmując następujące założenia; zatrud-
nienie na 31.12.2018 wynosić będzie 23 osoby, w tym na urlopie macierzyńskim 1 
osoba.  

2) Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: 
a) wynagrodzenia osobowe 1.272.000 złotych 
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.500 złotych 
c) umowy zlecenia  40.700 złotych 
d) składki ZUS od wynagrodzenia osobowego 218.110 złotych 
e) składki ZUS od umów zlecenia  3.300 złotych 
f) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16.000 złotych 
g) fundusz pracy 33.400 złotych 

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 23 etaty x 1.229,30 zł) 
28.300 złotych, 

4) zakup wody i okularów dla pracowników 4.000 złotych 
5) zakup usług zdrowotnych 3.400 złotych 
6) koszty delegacji 2 000 złotych, 
7) koszty szkoleń pracowników 20.000 złotych,  



8) ubezpieczenie mienia 8.000 złotych,                                                                       
9) zakup materiałów biurowych, tonerów i zakup paliwa do samochodów służbowych 

40.000 złotych, 
10) usługi remontowe w tym; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont sa-

mochodów służbowych 10.000 złotych, 
11) koszty egzekucji komorniczej  70.000 złotych,  
12) opłata czynszu za wynajem pomieszczeń, ok 90.000 złotych, 
13) opłata za media tj. woda, ścieki, energia, ogrzewanie 10.000 złotych,  
14) opłaty za dostęp do sieci internetowej i opłaty telefoniczne 10.000 złotych, 
15) działania edukacyjne i informacyjne na temat nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi  2.000 złotych,   
16) opłaty za przesyłki pocztowe (druków deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenia przyjęcia deklaracji, decyzji, po-
stanowień, pism urzędowych oraz wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych 
itp.) 138.000 złotych, 

17) umowy na obsługę prawną  35.000 złotych,  
18) obsługa i utrzymanie systemu komputerowego DOC.pl 60.326 złotych, 
19) obsługa i utrzymanie programów  komputerowych RADIX  8.200 złotych, 
20) wykupy i przedłużenie  licencji 1.500 złotych, 
21) przeglądy oraz wymiana kół w samochodach służbowych  1.000 złotych,  
22) ogłoszenia prasowe w związku ze zmianą od  października 2018 roku sposobu 

segregacji odpadów komunalnych 3.000 złotych, 
23)  inne: drukarnia, wyrób pieczątki - 10 000 złotych, 
24) umowa na obsługę RODO 12.000 złotych, 
25) budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na  
      terenie działania Związku na kwotę 1.530.211 złotych. 
26) zakupy inwestycyjne tj. zakup urządzeń wielofunkcyjnych do działu wymiaru oraz 
      księgowości podatkowej 40.000 złotych. 
 
Wydatki na odbiór i utylizację oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 
stanowią: 
 
27)opłaty dla przewoźników  za usługę odbioru, transportu oraz zagospodarowania 
     odpadów komunalnych w wysokości 20.287.520 złotych,  
 
Za podstawę ustalenia wielkości wydatków z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w wysokości 20 287 520 złotych przyjęto na podstawie podpisanych      
w miesiącu czerwcu 2018 roku umów na odbiór, transport oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z poszczególnych gmin należących do Związku. 
Wynagrodzenie  dla wykonawców za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie       
z zawartą umową w ramach zamówień publicznych  ustalono w formie ryczałtu. 
Przyjęte wielkości w kolejnych latach objętych prognozą są pochodną 
prognozowanego wykonania oraz przyjętych wskaźników PKB opublikowanych przez 
Ministra Finansów. 
 
 
 
 
 



Wydatki na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 w 
poszczególnych   gminach (częściach) przedstawia poniższa tabela: 

 
 
W 2018 roku nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Obecny system kontynuowany był do dnia 30 września 2018 
roku. Po tej dacie nastąpiły wspomniane zmiany. Podyktowane były tym, iż 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 2017 roku. Nowy system na terenie działania Związku zaczął 
obowiązywać od października 2018 r., z uwagi na fakt, iż umowy na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zwarto  od miesiąca stycznia 2015 roku    
a zakończyły się w miesiącu wrześniu 2018 roku. 
W celu dostosowania systemu do zmian podjęto szereg niezbędnych działań, między 
innymi: 

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 2018 roku intensywną kampanię  informacyj-
ną i edukacyjną.  

 

W 2018 roku 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). 
Na mocy podjętej przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały projektowi ZGW 
przyznano dofinansowanie inwestycji pn. "Utworzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu", w wysokości 85% jego kosztów 
kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 382 536,05 złotych na lata 2018 -2019. Wkład 
własny Związku Gmin Wierzyca stanowi w okresie 2018-2019 roku  pozostałe 15%  
tj. 243 976,97 złotych. Ogółem wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi   
1 626 513,02 złote. 

PRZEWOŹNIK GMINA CZĘŚĆ I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 V/2019 VI/2019 VII/2019 VIII/2019 IX/2019 X/2019 XI/2019 XII/2019 łącznie 2019

PUS KWIDZYN Bobowo I 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 48 572,37 582 868,44

SUEZ UG Kościerzyna II 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 285 247,69 3 422 972,28

SUEZ UM Kościerzyna III 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 407 389,02 4 888 668,24

SUEZ UG Lubichowo IV 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 155 484,65 1 865 815,80

SUEZ UG Nowa Karczma V 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 107 388,40 1 288 660,80

SUEZ UG Przywidz VI 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 98 089,91 1 177 078,92

PUS KWIDZYN UG Skórcz VII 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 61 064,15 732 769,80

SUEZ UM Skórcz VIII 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 63 280,48 759 365,76

PUS KWIDZYN UG Smętowo IX 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 68 832,99 825 995,88

SUEZ UG Stara Kiszewa X 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 101 625,46 1 219 505,52

STARKOM UG Starogard Gd. XI 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 293 651,50 3 523 818,00

Łącznie 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 1 690 626,62 20 287 519,44



                                                                                                           

V. Wynik budżetu 
 
 

Przyjęto, że w 2019 roku plan dochodów i wydatków się równoważy. Związek 
posiadał nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na koniec 2017 roku  w wysokości 
1 768 390,33 złotych. Nadwyżka Uchwałą Zgromadzenia  Związku Gmin Wierzyca  
Nr XXVIII/133/2018 z dnia 21 czerwca 2018 została wprowadzona do budżetu na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu Związku, głównie z przeznaczeniem na 
pokrycie wydatków związanych z kosztami  odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. 
  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 2019 - 2022 został spełniony. 
 
Planując dochody i wydatki na lata 2019- 2022 przyjęto deflator PKB określony  
przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń 
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek  samorządu 
terytorialnego  z dnia 25 maja 2018 r. na rok 2019 – 102,3%, na rok 2020– 102,5 % 
na rok 2022 – 102,5%,, na rok 2022 – 102,5%. 
 
 

 


