
                                                                                                               

Uchwała Nr XXVII/99/2022 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 29 września 2022r. 

 

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Wierzyca na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z 

późn. zm.) oraz 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 217 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: 

 

W budżecie Związku Gmin Wierzyca na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1. 

 2. Plan dochodów w kwocie 26.493.190,10 złotych zastępuje się kwotą 28.409.527,80 

 złotych, w tym: 

-  dochody bieżące w kwocie 26.493.190,10 złotych zastępuje się kwotą 28.409.527,80  

 złotych, 

-  dochody majątkowe w kwocie 0,00 złotych pozostają bez zmian. 

 

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2. 

       2. Plan wydatków w kwocie 26.493.190,10 złotych zastępuje się kwotą 28.949.489,65   

           złotych, w tym: 

-  plan wydatków bieżących w kwocie 26.453.190,10 złotych, zastępuje się kwotą     

   28.909.489,65 złotych,  

-  plan wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 złotych, pozostaje bez zmian, 

 

§ 3. Limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 złotych, 

pozostaje bez zmian, w szczegółowości określonej w załączniku nr 3. 

 

§ 4. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70.000,00 złotych pozostaje 

bez zmian. 

 

§ 5. 1. Planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 539.961,85 złotych., który zostanie  

      sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. 

       2. Planuje się przychody budżetu Związku w wysokości 539.961,85 złotych., jako źródła  

           zrównoważenia budżetu, zgodnie z treścią załącznika nr 4. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

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

Publicznej. 

 

                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                             Związku Gmin Wierzyca    

 

                                                                                                Grzegorz Piechowski         



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/99/2022 

Zgromadzenia  Związku Gmin Wierzyca 

z dnia  29 września 2022 r. 

 

Zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: 

 

1) Zwiększa się  plan dochodów bieżących w 2022 roku do wykonania  o  kwotę 259,18 

złotych w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek). Po 

zmianie plan dochodów w § 0920 wynosi 259,18 zł. 

 

2) Wprowadza się  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) Zwiększa się 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 3.269.679,52 zł. 

 

 Z uwagi na fakt, iż dochody własne Związku oraz składki gmin-uczestników nie wystarczały 

na pokrycie wydatków, dnia 29.09.2022 Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie dopłaty   

dla wszystkich uczestników Związku. Dopłatę ustalono w wysokości 23,02 złotych na 

jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku. Dopłatę przeliczono według 

liczby mieszkańców zawartej w informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego 

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zasadnym było podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia dopłat na pokrycie zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do 

terminowego uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności 

finansowej Związku. Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 

ust.1 Statutu Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z którym: „Jeżeli dochody własne Związku 

oraz składki gmin - uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków, gminy zobowiązane 

są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Związku, przy czym 

wysokość dopłaty przypadająca na danego uczestnika Związku winna być proporcjonalna do 

liczby mieszkańców uczestnika Związku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

obrachunkowy”. Mechanizm naliczania dopłaty na podstawie paragrafu 20 Statutu, 

stosowany był w Związku Gmin Wierzyca w okresach wcześniejszych. Dopłaty należy 

dokonać w terminie od dnia podjęcia tzn. do 30.11.2022 roku. 

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.916.337,70 złotych. 

 

 

Zmiany w planie wydatków:  w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami. 

1) Plan wydatków w § 430 - zakup pozostałych usług - zwiększa się o kwotę 

2.454.299,55 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oszacowanych na 



podstawie przewidywanej sumy kosztów umów na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów. Po zmianie plan wydatków w § 430 wynosi 

26.885.799,81 zł. 

2) Plan wydatków w § 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 

zwiększa się o kwotę 2.000,00 złotych. Po zmianie plan wydatków w § 4440 wynosi 

42.000,00 zł. 

 

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 2.456.229,55 złotych. 
 

Planowane  przychody budżetu Związku Gmin Wierzyca. 

 

Wprowadza się załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu, jako źródło zrównoważenia 

budżetu. Po stronie przychodów ujmuje się w § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych z roku 2021 

w kwocie 539.961,85 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 

budżetowego. 

 

 

 

Sporządził : 

Główny Księgowy: Zabiciel Ksymena            Przewodniczący Zarządu 

                                                                                                           Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                                    Marcin Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 



   
 
 
 
                                                             
 
 


