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I.  WSTĘP  
 
 

 

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 

152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła istotne 

zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Według znowelizowanych przepisów gminy przejęły od właścicieli nieruchomości 

obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, polegające na 

zorganizowaniu odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości, a także ich 

recykling i przygotowanie do ponownego użycia oraz składowanie pozostałości po 

sortowaniu. 

W celu realizacji wymienionego wyżej obowiązku w sposób najbardziej efektywny, 

następujące gminy: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, 

Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara 

Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo wraz z miastami: Czarna Woda, Kościerzyna, 

Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański, postanowiły wspólnie zorganizować 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowych zasadach. W pierwszej 

kolejności wspólnie zrealizowały budowę nowoczesnej Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Następnie utworzyły związek 

międzygminny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie 

Gdańskim, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin – uczestników Związku. 

Wymienione działania stanowią podstawę do realizacji: zarówno Krajowego, jak         

i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, określających zakres koniecznych 

zadań do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w regionie i kraju w 

sposób zapewniający ochronę środowiska. 

Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został wpisany do 

Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 301 - w dniu 30 października 2012 

roku. Związek działa na podstawie statutu. Statut Związku został ogłoszony              

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 3762 - w dniu 22 

listopada 2012 roku. 

Z dniem 01.01.2017 ze Związku Gmin Wierzyca wystąpiło dziewięć Gmin tj.: Kaliska, 

Karsin, Liniewo, Osieczna, Osiek, Zblewo oraz Gminy Miejskie: Czarna Woda, 

Skarszewy oraz Starogard Gdański. 

W związku z powyższym od 01.01.2017  w  skład Związku Gmin Wierzyca wchodzi 

jedenaście gmin: cztery gminy powiatu kościerskiego tj. Nowa Karczma, Stara 

Kiszewa, gmina Kościerzyna i miasto Kościerzyna, oraz sześć gmin powiatu 

starogardzkiego tj.  Bobowo,  Lubichowo, Smętowo Graniczne, gmina Starogard 

Gdański, gmina Skórcz, miasto Skórcz oraz gmina  Przywidz. 
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Organem stanowiącym jest Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, a wykonawczym 

jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca.  

  W skład Zgromadzenia od 01.01.2017 wchodzą wójtowie, burmistrzowie                    

i prezydenci miast i gmin pozostających w Związku Gmin Wierzyca. 

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia od 01.01.2017 do nadal  pełni Pan 

Grzegorz Piechowski – reprezentant gminy Kościerzyna. 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia w okresie:   

- od 28.03.2017 do 17.12.2018 pełnił Pan Sławomir Bieliński –  reprezentant gminy 

  Lubichowo.  

- od 18.12.2018 do nadal pełni Pan Andrzej Toczek –  reprezentant gminy 

  Lubichowo.  

 

 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w 2018 roku pracował w  następującym składzie: 

 

Przewodniczący Zarządu    – Marcin Nowak 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  – Zdzisław Radelski 

           Członek Zarządu     – Janusz Kosecki  
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II.  Informacja o uchwaleniu  budżetu  oraz dokonanych zmianach w   

     2018 roku. 

 

Projekt budżetu Związku Gmin Wierzyca został przyjęty Uchwałą Zarządu      

nr 27/2017 w dniu 14 listopada 2017 roku, w którym dochody ustalono w wysokości 

22.627.308 złotych w całości jako dochody bieżące, natomiast wydatki ustalono 

również w wysokości 22.627.308 złotych z podziałem na  wydatki bieżące                 

w wysokości 22.471.308, oraz wydatki majątkowe w wysokości 156.000,00 złotych. 

Jak wynika z powyższych kwot dochody i wydatki budżetu były ustalone w równych 

kwotach (budżet zrównoważony), a więc nie przewidywało się innych przychodów      

i rozchodów.  

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki                

w wysokości 226.000 złotych. 

Uchwała została przesłana organowi stanowiącemu Związku oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej ( Uchwała Nr 165/z120/P/II/17 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku 

z dnia 23 listopada 2017 roku) oraz organu stanowiącego do projektu budżetu 

przygotowano projekt uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku. 

W dniu 18 grudnia 2017 r. podjęto Uchwałę nr XXVI/130/2017 w sprawie uchwalenia 

budżetu na rok 2018. 

W budżecie Związku dokonano następujących zmian: 

1) W dniu 06 lutego 2018 Uchwałą Nr 1/2018 Zarząd Związku Gmin Wierzyca 

dokonał zmiany w planie wydatków, polegającą na przeniesieniu  pomiędzy 

paragrafami wydatków w § 4040 zwiększenie o 300,00 złotych oraz 

zmniejszenia w § 4210 o kwotę 300,00 złotych. 

2) W dniu 29 marca 2018 Uchwałą Nr 4/2018 Zarząd Związku Gmin Wierzyca 

dokonał zmiany w planie wydatków, polegającą na przeniesieniu  pomiędzy 

paragrafami wydatków w § 4390 zwiększenie o 3.000,00 złotych oraz 

zmniejszenia w § 4300 o kwotę 3.000,00 złotych. 

3) W dniu 10 kwietnia 2018 Uchwałą Nr 5/2018 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał zmiany w planie wydatków, polegającą na przeniesieniu  

pomiędzy paragrafami wydatków w § 4580 zwiększenie o 2.000,00 złotych 

oraz zmniejszenia w § 4210 o kwotę 2.000,00 złotych. 

4) W dniu 09 maja 2018 Uchwałą Nr 6/2018 Zarząd Związku Gmin Wierzyca 

dokonał zmiany w planie wydatków, polegającą na wprowadzeniu do planu 

wydatków § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i ustalono plan w wysokości 2.800,00 złotych. W kwietniu 

br. stan zatrudnionych  w biurze Związku Gmin Wierzyca wyniósł  25 osób    w 

związku z powyższym w miesiącu maju powstał obowiązek wpłaty na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o którym 

mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z sytuacja opisana powyżej 
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zmniejszono plan wydatków w § 4700  szkolenie pracowników o kwotę 2.800 

złotych, którą przeniesiono do § 4140.  

5) W dniu 21 czerwca 2018 Uchwałą Nr XXVIII/133/2018 Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz wydatków. 

Zaplanowano deficyt budżetu Związku w wysokości 1.768.390,33 złote, który 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. 

W planie dochodów dokonano następujących zmian : wprowadzono § 0920 –

wpływy z pozostałych odsetek i ustalono plan w wysokości 22.880,00 złotych, 

plan dostosowano do faktycznego wykonania. Zwiększono również plan          

w § 0580 – wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych  i innych jednostek organizacyjnych do faktycznego wykonania o 

kwotę 475.350,00 złotych. 

Natomiast w planie wydatków zmian dokonano w następujących paragrafach:  
plan wydatków w § 4300 - zakup pozostałych usług - zwiększono  o kwotę 
2.198.390,33 złotych, głównie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 
związanych z kosztami zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów 
komunalnych, na podstawie analizy ofert na w/w usługi po ponownym 
przeprowadzeniu przetargu  nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy     
z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo Zamówień Publicznych a także analizy 
wykonania wydatków na usługi w okresie pierwszego półrocza 2018 roku oraz 
o kwotę 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup usługi związanej           
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej pt. „Gotowi       
w przyszłość czyli w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. 
Plan wydatków  w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono      
o kwotę 5.350,00 złotych. Plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego – zwiększono o kwotę 22.880,00 złotych             
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami egzekucji 
komorniczej. 

6) W dniu 23 lipca 2018 Uchwałą Nr XXIX/137/2018 Zgromadzenie Związku 

Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz wydatków.             

W planie dochodów dokonano następujących zmian : wprowadzono § 6257 –

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

o finansach publicznych i ustalono plan w wysokości 124.357,10 złotych.    

Plan dochodów zwiększono w związku z uzyskaną informacją                          

o rozstrzygnięciu konkursu przez Zgromadzenie 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 

Województwa Pomorskiego uchwały projektowi ZGW przyznano 

dofinansowanie w wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej 

niż 1.382.536,00 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. Natomiast w planie wydatków zmian  dokonano  poprzez  

zwiększenie   planu  wydatków  majątkowych  o kwotę 124 357,10 złotych       
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w § 6057. Dodano § 6059 i przeniesiono z § 6050 ( plan 156 000,00 zł) kwotę 

21.945,37 złotych. Dodano § 6060 i przeniesiono z § 6050 (plan 156.000,00 

zł) kwotę 34.000,00 złotych. Plan wydatków dostosowano do otrzymanej 

informacji o przyznaniu dofinansowania inwestycji pn. „Utworzenie  Punktu   

Selektywnego   Zbierania  Odpadów  Komunalnych w Skórczu” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 na podstawie Uchwały nr 659/339/18 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 21.06.2018 roku. 

7) W dniu 28 września 2018 Uchwałą Nr XXX/140/2018 Zgromadzenie  

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów i wydatków.                               

W planie dochodów dokonano następujących zmian: zwiększono plan 

dochodów w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 – wpływy z pozostałych 

odsetek o kwotę 17.700,00 złotych. Zwiększenia dokonano w oparciu o 

przewidywane wykonanie dochodów z tytułu lokat bankowych. Łączny plan po 

zmianach wynosił 22.700,00 złotych. Zwiększono plan dochodów w dziale 

900, rozdziale 90002 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat o  kwotę 63.000,00 złotych. Zwiększenia dokonano w oparciu 

o przewidywane wykonanie dochodów w paragrafie 0910. Łączny plan po 

zmianach wynosił 183.000,00 złotych. Zwiększono plan dochodów  w dziale 

900, rozdziale 90002 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o  kwotę 

4.379,25 złotych do faktycznego wykonania dochodów w § 0920. Łączny plan 

po zmianach wynosił 27.259,25 złotych.  

W planie wydatków dokonano następujących zmian: § 4210 – zakup 

materiałów i wyposażenia zwiększono do kwoty 83.050,00 zł, w związku z 

potrzebą zakupienie koperto – zwrotek oraz tonerów do urządzeń 

wielofunkcyjnych z uwagi na zaistniałą potrzebę poinformowania mieszkańców 

o zmianie sposobu segregowania odpadów komunalnych oraz obowiązku 

zmiany deklaracji, § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zwiększono do kwoty 

3.200,00 zł., w związku z potrzebą skierowania do końca roku budżetowego 

pracowników biura Zawiązku na okresowe badania lekarskie, § 4300 – zakup 

usług pozostałych– zwiększono do kwoty 22.624.093,58 zł., w związku z 

potrzebą zamówienia usługi dodruku broszur informujących dla mieszkańców 

o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz pokrycia zwiększonych 

nakładów na wysyłki pocztowe oraz § 4610 – koszty postępowania sądowego 

i komorniczego – zwiększono do kwoty 70.000,00 zł., na pokrycie kosztów 

postępowania egzekucyjnego. Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono 

o kwotę 85.0790,25 złote. 

8) W dniu 06 grudnia 2018 Uchwałą Nr 9/2018 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -

2021 w związku ze zmianami dokonanymi w trakcie 2018 roku. 

9) W dniu 18 grudnia 2018 Uchwałą Nr I/12/2018 Zgromadzenie  Związku 
Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów i wydatków.                               
W planie dochodów dodano § 246 i ustalono plan w kwocie 20.000,00 zł. 
Związek Gmin Wierzyca złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu na 
dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa 
pomorskiego (edycja 2018) na zadanie ZGW pod nazwą „Gotowi w 
przyszłość, czyli w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna. Wniosek Związku 
został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu w formie 
dotacji do kwoty 20.000,00 złotych. W dniu 27.11.2018 roku WFOŚiGW 
przelał na konto Związku Gmin Wierzyca kwotę 20.000,00 po akceptacji 
rozliczenia do umowy nr WFOŚ/D/851/133/2018 zawartej w dniu 20.08.2018 r. 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gotowi w przyszłość czyli                 
w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca. Natomiast 
w planie wydatków zwiększono § 4300, o kwotę dotacji z WFOŚiGW              
w wysokości 20.000,00 złotych. 
 

 
W związku z powyższymi zmianami plan budżetu Związku Gmin Wierzyca na dzień 

31.12.2018  wynosił: 

1. Plan dochodów 23.354.974,35 złotych, w tym wydatki bieżące 23.230.617,25 

złotych, wydatki majątkowe 124.357,10 złotych. 

2. Plan wydatków 25.123.364,68 złotych, w tym wydatki bieżące 24.843.007,58 

złotych, oraz wydatki majątkowe w kwocie 280.357,10 złotych. 
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III.  Realizacja dochodów budżetowych 2018 roku. 

 

W roku 2018 dochody budżetu na plan 23.354.974,35 złotych wykonano w 

wysokości 22.659.282,09  złotych, tj. w 97,02%. 

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia   

poniższe zestawienie tabelaryczne. 

 
Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Wierzyca w 2018 roku. 

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan ogółem Wykonanie   2018 % wykonania 

Bieżące   

758     Różne rozliczenia 22.700,00 22.870,12 100,75 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 22.700,00 22.870,12 100,75 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek  

22.700,00 
 

22.870,12 
 

100,75 

900     Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

23.207.917,25 22.636.411,97 97,54 

  90002   Gospodarka odpadami 23.207.917,25 22.636.411,97 97,54 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

 
22.121.475,00 

 
21.570.249,51 

 
97,51 

  0580 Grzywny i kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek 

627.350,00  627.350,00    100,00 

  0640 Wpływy z różnych opłat 
 

130.000,00  78.745,58    60,57 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

183.000,00  214.620,05    117,28 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek  
 

 
27.259,25 

 
27.259,25 

 
100,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 
 

 
1.000,00 

 
354,58 

 
35,46 

 

  2460 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

20.000,00 20.000,00 100,00 

     
 
2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 
rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

 
 

97.833,00  

 
 

97.833,00    

 
 

100,00 

Ogółem bieżące  23.230.617,25 22.659.282,09 97,54 

Majątkowe    
900    124.357,10 0,00 0,00 

 90002   124.357,10 0,00 0,00 

  6257 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

124.357,10 0,00 0,00 

Ogółem: 23.354.974,35 22.659.282,09 97,02 
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1. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetu były wpływy z opłat 

pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą 

21.570.249,51 złotych, co stanowi 97,51% w stosunku do planowanych dochodów   z 

opłaty.  

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty dla nieruchomości 

zamieszkałych, jak również dla nieruchomości niezamieszkałych, stan należności na 

dzień 31 grudnia 2018 wynosił 25.018.191,90 złotych, który wylicza się w sposób 

następujący: salda początkowe ( zaległości – nadpłaty 2017) plus przypisy roku 2018 

minus odpisy roku 2018. W roku 2018 otrzymane dochody tytułem wpłat opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 21.570.249,51 złotych. Zaległość 

na koniec roku wynosiła 4.012.429,02 złotych,  w tym nadpłaty wynosiły 564.486,63 

złotych. 

Podsumowując - na dzień 31 grudnia 2018 roczny przypis ( wraz z zaległościami na 

01.01.2017) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

25.018.191,90 złotych, dokonane wpłaty  wynoszą 21.570.249,51 złotych,  dokonane 

nadpłaty – 564.486,63 złotych, natomiast zaległe należności do zapłaty 4.012.429,02 

złotych. 

 

Wykaz przypisów, wpłat, zaległości oraz nadpłat wg stanu na dzień 31.12.2018 roku 

dla poszczególnych gmin przedstawia się następująco: 

 

Tabela 2 - Przypisy, wpłaty, zaległości i nadpłaty. 

 

Nazwa gminy/miasta 
Należności  - 
przypis wg stanu 
na 31.12.2018 

Dochody  -
wpłaty 
wykonane do 
dnia 31.12.2018 

Należności 
pozostałe do 
zapłaty na 
31.12.2018 

Nadpłaty na 
31.12.2018 

Gmina Starogard 3 691 843,11 3 285 951,20 490 130,42 84 238,51 

Gmina  Bobowo 590 810,81 479 916,09 120 159,12 9 264,40 

Miasto Starogard 547 900,81 250 593,90 357 209,40 59 902,49 

Miasto Skórcz 825 003,66 776 697,12 59 942,19 11 635,65 

Gmina Skórcz 950 783,77 745 346,14 220 879,70 15 442,07 

Gmina Osiek 81 808,84 36 746,46 50 993,33 5 930,95 

Gmina Smętowo 1 146 802,75 956 228,89 208 135,41 17 561,55 

Gmina Czara Woda 40 598,67 24 993,85 20 304,70 4 699,88 

Gmina Kaliska 140 047,93 14 398,21 135 572,73 9 923,01 

Gmina Osieczna 72 163,63 18 170,89 59 735,80 5 743,06 

Gmina Lubichowo 1 677 130,70 1 439 151,66 269 851,48 31 872,44 

Gmina Zblewo 314 307,26 103 944,13 222 993,13 12 630,00 

Miasto Skarszewy 315 202,77 110 685,23 220 393,70 15 876,16 

Gmina Karsin 123 508,28 48 207,40 86 576,31 11 275,43 

Gmina Kościerzyna 3 855 571,47 3 576 599,21 345 076,43 66 104,17 

Gmina Stara Kiszewa 1 620 285,46 1 401 896,88 259 092,55 40 703,97 

Miasto Kościerzyna 6 244 166,82 5 931 163,84 418 840,66 105 837,68 
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Gmina Liniewo 89 161,72 28 583,35 67 636,13 7 057,76 

Gmina Nowa Karczma 1 355 231,42 1 198 102,83 178 486,50 21 357,91 

Gmina Przywidz 1 335 862,02 1 142 872,23 220 419,33 27 429,54 

Ogółem 25 018 191,90 21 570 249,51 4 012 429,02 564 486,63 

 

2. Kolejne źródło dochodu stanowią odsetki od zaległości podatkowych oraz  

koszty upomnień.  

 

Od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych po terminie 

płatności naliczone zostały odsetki według stawki jak od zaległości podatkowych. 

Zgodnie z art. 55 ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę wpłacane są bez 

wezwania, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami za 

zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości oraz kwoty 

odsetek za zwłokę, w stosunku w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości do 

kwoty odsetek za zwłokę. Na dzień 31 grudnia 2018 kwota rozliczonych i wpłaconych 

odsetek wynosiła  214.620,05 złotych co stanowi 117,28% do planowanych 

wpływów. Odsetek zgodnie z art. 54 § 5 nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, kwota ta wynosi 8,70 złotych           

(tj. 2,90 x 3). 

Podatnikom zalegającym z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wysłano 6.299 upomnień. Dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnienia na 

dzień 31 grudnia 2018 wyniosły 78.745,58 złotych co stanowi 60,57% do 

planowanych wpływów, jednak spora część podatników  zalega nadal z  opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek w roku 2018 do komorników  

Urzędów Skarbowych oraz do Komorników Sądowych łącznie skierował 3.803 

tytułów wykonawczych  w celu prowadzenia egzekucji komorniczej.  

 

Zaległości wymagalne (netto) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

na dzień 01 stycznia 2018 wynosiły 4.838.649,22 złotych, natomiast na dzień 31 

grudnia 2018 wynosiły 4.012.429,02 złotych. Spadek zaległości o 826.220,20 złotych  

jest wynikiem zarówno prowadzonych kontroli w terenie i windykacją  „miękką” tj.  

rozwożeniem blankietów  wpłat do podatników zalegających z opłatą za 

gospodarowanie odpadami, wysyłaniem informacji o zaleganiu, przekazywaniem 

informacji telefonicznie, komunikacji SMS-owej oraz mailowej do zalegających 

podatników,  jak również masowym wystawianiem upomnień. Na spadek zobowiązań 

duży wpływ ma również prowadzona egzekucja komornicza. 

 

Wyniki prowadzonej egzekucji komorniczej  przedstawia następująca tabela: 

 

Tabela 3 – Informacje na temat egzekucji komorniczej za 2018 rok . 

 



11 

 

  

 

3. Uzupełnieniem dochodów były kwartalne wpłaty składek gmin na rzecz Związku, 
których wykonanie wynosi 97 833,00 złotych, co stanowi 0,42 % wykonanych 
dochodów całego budżetu. Na w/w dochód składa się roczna składka członkowska 
gmin określona w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXIV/125/2017 z 29 
września 2017 roku   w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 
rok 2018 oraz zasad i terminów jej płatności. Roczną składkę członkowską na 
bieżącą działalność Związku ustalono wg stawki przyjętej przez Zgromadzenie, na 
jednego mieszkańca gminy będącej członkiem Związku, przeliczonej wg liczby 
mieszkańców na podstawie  danych GUS na dzień 31 grudnia 2016 roku.  Stawkę 
rocznej opłaty członkowskiej, przypadającej na jednego mieszkańca gminy będącej 
uczestnikiem Związku na rok 2018 ustalono w wysokości 1zł. Liczba mieszkańców 
wchodzących w skład Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2016 wg danych GUS 
wynosiła 97 833. 
 

 

4. Dochód Związku  w roku  sprawozdawczym stanowiły również naliczone odsetki  

za opóźnienia w zapłacie w wysokości 27.259,25 złotych, wpływy z tytułu             

kar pieniężnych w wysokości 627.350,00 złotych, odsetki od lokat bankowych         

ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku w wysokości 

22.870,12 złotych oraz wpływy z różnych opłat  w wysokości 354,58 złotych.  

miesiąc szt. 
w tym 
Kościerzyna 

w tym 
Starogard 

w tym 
inne 

 należność 
główna 

odsetki 
koszty 
upomnienia 

kwota 
przelewu 

koszty 
egzekucyjne 

wartość 
brutto 

w tym US 
Kościerzyna 

w tym US 
Starogard 

w tym inne 
US 

I 213 35 114 64 85 019,69 12 140,66 1 374,50 93 814,41 4 720,44 98 534,85 31 152,22 44 009,36 23 373,27 

II 235 41 148 46 96 782,12 12 851,42 1 647,10 105 877,56 5 403,08 111 280,64 20 300,73 65 528,43 25 451,48 

III 334 68 207 58 116 312,49 15 971,97 2 565,11 128 484,96 6 364,61 134 849,57 37 119,03 78 756,85 18 973,69 

IV 343 43 228 72 105 028,31 16 524,93 2 874,05 118 474,54 5 952,75 124 427,29 12 372,57 97 049,81 15 004,91 

V 261 42 144 75 78 507,35 15 710,57 1 797,41 91 423,86 4 591,47 96 015,33 14 894,58 62 732,34 18 388,41 

VI 270 44 166 60 63 469,26 11 540,60 1 590,38 72 958,60 3 641,64 76 600,24 12 897,48 46 682,63 17 020,13 

VII 188 26 104 58 45 435,25 9 428,15 959,86 53 256,50 2 566,76 55 823,26 7 067,84 38 710,85 10 044,57 

VIII 173 43 95 35 45 005,66 7 320,13 1 163,56 50 954,15 2 535,20 53 489,35 11 302,65 32 407,14 9 779,56 

IX 246 70 125 51 72 020,35 12 496,82 1 836,06 82 235,09 4 118,14 86 353,23 22 946,86 52 223,98 11 182,39 

X 400 128 192 80 113 138,39 18 187,44 3 306,70 128 216,78 6 415,75 134 632,53 43 626,08 70 904,06 20 102,39 

XI 486            104 267 115 138 079,60 21 772,42 4 352,12 156 467,25 7 736,89 164 204,14 39 154,98 97 090,52 27 958,64 

XII 294 64 142 88 92 538,58 13 251,23 2 302,48 103 245,99 4 846,30 108 092,29 30 448,71 54 439,61 23 203,97 

                            

Ogółem 3443 708 1 932 803 1 051 337,05 167 196,35 25 769,33 1 185 409,69 58 893,04 1 244 302,73 283 283,73 740 535,59 220 483,41 
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5. Na dochód składa się również dotacja z WFOŚiGW w wysokości 20.000,00 
złotych uzyskana w związku ze złożonym przez Związek wnioskiem na 
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gotowi w przyszłość czyli w kierunku GOZ” – 
na kampanię edukacyjną Związku Gmin Wierzyca w 2018 roku.  
 
 

Informacja na temat złożonych deklaracji oraz przypisów związanych z opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Wykaz przyjętych i aktywnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, według  podziału na poszczególne gminy po zmianach 

składu uczestników Związku przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 4 – Zestawienie porównawcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na koniec 2018 roku obsługiwanych jest  28 214 

deklaracji, co stanowi wzrost w porównaniu do stanu na 30.06.2018 

o 344 sztuki, a do planowanej liczby deklaracji wg danych z gmin-uczestników do 

postępowań przetargowych w 2013 roku stanowi wzrost o 5 605 sztuk. 

Na koniec 2018 roku objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wg złożonych deklaracji, jest: 

 

a.  gospodarstw jednorodzinne  -   20 202 szt. 

b.  gospodarstw wielorodzinnych –  1 783 szt. 

c. nieruchomości niezamieszkałych (DO-2)   - 3 333 szt. 

d.  domków letniskowych (DO-3)  - 2 896 szt. 

 

Lp.  Nazwa Gminy 

Ilość 
aktywnych 
deklaracji wg 
stanu na 
dzień 
30.06.2018 

Ilość 
aktywnych 
deklaracji wg 
stanu na 
dzień 
31.12.2018 

Liczba 
planowanych 
deklaracji na 
podstawie baz 
gmin – 
uczestników ZGW 
na 31.03.2013r. 

Przyrost/ spadek 
2018r. do  2013r. 

1 Bobowo  898 912 711 +201 

2 UG Kościerzyna 5 026 5 030 4 867 +163 

3 UM Kościerzyna 4 143 4 268 3 201 +1 067 

4 Lubichowo 3 050 3 049 2 680 +369 

5 Nowa Karczma 1 855 1 879 1 735 +144 

6 Przywidz 1 829 1 853 1 225 +628 

7 Gmina Skórcz 1 179 1 192 933 +259 

8 Miasto Skórcz 863 883 726 +157 

9 Smętowo 1 674 1 704 782 +922 

10 Stara Kiszewa 2 672 2 659 2 399 +260 

11 Gmina Starogard 4 681 4 785 3 350 +1 435 

  Razem 27 870 28 214 22 609 +5 605 
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6. Przypisy miesięczne (netto, tj. minus odpisy) należności tytułem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miesiącach kształtowały 

się następująco; 

 

 

Tabela 5 – Informacje na temat przypisów w 2018 roku ( BO : 4 374 732,70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypis w miesiącu styczniu jest wyższy od pozostałych, ponieważ zawiera przypis 

deklaracji na nieruchomości niezamieszkałe DO 3 „domki letniskowe”, na których 

obowiązuje roczna stawka  ryczałtowa w wysokości 260,00 złotych przy selektywnej 

zbiórce odpadów lub 600 złotych przy nieselektywnej zbiórce odpadów komunalnych  

płatna w dwóch ratach  odpowiednio 130,00 zł / 300,00 zł  pierwsza rata do 25 maja,  

druga rata do 25 września. 

Od miesiąca maja 2018, należności tytułem opłaty zwiększyły się w stosunku do 

zadeklarowanych w kwietniu 2018 o kwotę 89 694,40 złotych,  należności pomiędzy 

czerwcem a majem 2018 roku zwiększyły się  o kwotę 9 656,00 złotych natomiast 

należności między lipcem a czerwcem  zwiększyły się o 76 930,00 złotych. Na wzrost 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały kontrole 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w terenie dokonywanych przez 

pracowników Związku Gmin Wierzyca, w wyniku których wykrywane były 

nieprawidłowości związane z niezłożeniem, bądź złożeniem deklaracji lecz               

w zaniżonej wysokości.  

Natomiast łączny przypis za rok 2018 w wysokości 20 643 459,20 w porównaniu do 

roku 2017 w wysokości 20 422 897,91 wzrósł o 220 561,29 złotych, dane liczbowe 

przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

 

 

 

Miesiąc Przypis rosnąco Przypis miesięczny 

Styczeń    2 330 587,00 2 330 587,00 

Luty    3 966 727,60 1 636 140,60 

Marzec    5 563 400,10 1 596 672,50 

Kwiecień    7 162 125,20 1 598 725,10 

Maj    8 850 544,70 1 688 419,50 

Czerwiec  10 548 620,20 1 698 075,50 

Lipiec  12 323 625,70 1 775 005,50 

Sierpień  14 116 841,20 1 793 215,50 

Wrzesień  15 740 636,20 1 623 795,00 

Październik  17 430 477,70 1 689 841,50 

Listopad  19 050 882,20 1 620 404,50 

Grudzień  20 643 459,20 1 592 577,00 
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Tabela 5a – Informacja na temat przypisów w latach 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc Przypis miesięczny 

2017 

Przypis miesięczny 

2018 

wzrost/spadek 

2017/2018 

Styczeń 2 298 572,50 2 330 587,00 +   32 014,50 

Luty 1 687 860,48 1 636 140,60 -    51 719,88 

Marzec 1 575 989,24 1 596 672,50 +   20 683,26 

Kwiecień 1 597 339,43 1 598 725,10 +     1 385,67 

Maj 1 644 569,86 1 688 419,50 +   43 849,64 

Czerwiec 1 676 577,00 1 698 075,50 +   21 498,50 

Lipiec 1 708 512,40 1 775 005,50 +   66 493,10 

Sierpień 1 659 228,50 1 793 215,50 + 133 987,00 

Wrzesień 1 676 914,00 1 623 795,00 -    53 119,00 

Październik 1 660 499,50 1 689 841,50 +   29 342,00 

Listopad 1 618 178,10 1 620 404,50 +     2 226,40 

Grudzień 1 618 656,90 1 592 577,00 -    26 079,90 

Ogółem 20 422 897,91 20 643 459,20 + 220 561,29 
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W roku 2018 Dział Finansowy dokonał następujących czynności związanych: 

 

1. Z obszarem deklaracji: 
 

a. Wprowadzono 6 770 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

b. Sporządzono 6 770 szt. potwierdzeń wpływu deklaracji. 
c. Sporządzono 7 944 kart blankietów do wpłat. 
d. Sporządzono 717 wezwań do złożenia deklaracji. 
e. Sporządzono 108 wezwań do złożenia korekty, uzupełniania deklaracji. 
f. Sporządzono 309 informacji o korekcie deklaracji. 
g. Sporządzono 492 adnotacji urzędowych. 
h. Sporządzono 92 wniosków o przeprowadzanie wywiadu środowiskowego. 
i. Sporządzono 53 pism – odpowiedzi do właścicieli nieruchomości, 

związanych  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 
 

2. Z obszarem postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

a. Sporządzono 109 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego. 
b. Sporządzono 143 wezwań do złożenia wyjaśnień w toku postępowania. 
c. Sporządzono 5 postanowień o przeprowadzeniu dowodu. 
d. Sporządzono 18 postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie. 
e. Sporządzono 160 wniosków o udzielenie informacji do urzędów gmin            

i miast. 
f. Sporządzono 55 postanowień o zapoznaniu z materiałem dowodowym. 
g. Wydano 42 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
h. Wydano 75 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
i. Przekazano do SKO 15 odwołań od decyzji określających wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

3. Z obszarem wpłat: 
 

a. Zaksięgowano 182 591 dokonanych wpłat. 
b. Zwrócono 288 wpłat nienależnych. 
c. Sporządzono 594 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 
d. Sporządzono 4 postanowienia o zaliczeniu nadpłaty z urzędu. 
e. Sporządzono 294 informacji o nadpłacie. 
f. Sporządzono 165 decyzji o nadpłacie. 

 
4. Z obszarem należności: 

 
a. Wydano 2 406  informacji o zaległości i stanie konta. 
b. Sporządzono 406  informacji  o indywidualnym numerze konta. 
c. Udzielono odpowiedzi na 1 231 e-maili  od podatników. 
d.  Sporządzono 277 pism do podatników dotyczących obszaru wpłat. 

5. Z obszarem ulg podatkowych: 
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a. Sporządzono 5 wezwań do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi 
podatkowej. 

b. Sporządzono 15 wezwań do złożenia wyjaśnień do wniosku w sprawie ulgi. 
c. Sporządzono 9 wezwań świadka w sprawie ulgi. 
d. Sporządzono 2 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. 
e. Sporządzono 13 postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie. 
f. Sporządzono 18 postanowień o zapoznaniu się z materiałem dowodowym. 
g. Wydano 14 decyzji o odmowie udzielenia ulgi. 
h. Wydano 2 decyzje o odmowie rozłożenia na raty. 
i. Przekazano do SKO 9 odwołań na decyzje w sprawie ulgi podatkowej. 
j. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ulgi. 

 
6. Z obszarem egzekucji 

 
a. Sporządzono 6 299 upomnień o zaleganiu  patrz tabela nr 6. 
b. Wystawiono 3 803  tytułów wykonawczych, patrz tabela nr 7. 
c. Wystawiono 1 745 zawiadomień do Urzędów Skarbowych o zmianie 

zaległości w uprzednio wystawionych tytułach. 
d. Wystawiono 46 wniosków o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego  do 

Urzędów Skarbowych. 
e. Sporządzono 103 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
f. Sporządzono 22 postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela  na 

zarzuty do tytułów wykonawczych. 
g. Rozpatrzono 18 zarzutów do tytułów wykonawczych. 
h. Sporządzono 11 pism dotyczących wznowienia postępowania 

egzekucyjnego 
i. Zaksięgowano 3 443 wpłat  przekazanych od organów egzekucyjnych. 

 
 
 
Poniżej przedstawiono tabele dotyczące ilości wystawionych upomnień oraz tytułów 

wykonawczych związanych  z  opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

w poszczególnych miesiącach. 
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Tabela 6  – Informacja na temat wystawionych upomnień w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 7 – Informacja na temat wystawionych tytułów wykonawczych w 2018 roku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
Ilość wystawionych upomnień 

Kwota, na jaką wystawiono 
upomnienia 

I kwartał 1 391 671 305,13 zł 

styczeń 341 159 931,85 zł 

luty 550 229 440,83 zł 

marzec 500 281 932,45 zł 

II kwartał 226 109 739,11 zł 

kwiecień 61 24 798,60 zł 

maj 27 13 675,00 zł 

czerwiec 138 71 265,51 zł 

III kwartał 2 556 1 222 896,21 zł 

lipiec 788 271 762,47 zł 

sierpień 1 343 645 368,19 zł 

wrzesień 425 305 765,55 zł 

IV kwartał  2 126 707 646,20 zł 

październik 788 333 867,37 zł 

listopad 939 243 629,63 zł 

grudzień 399 130 149,20 zł 

Łącznie 2017 6 299 2 711 586,65 zł 

Zestawienie tytułów wykonawczych za okres od stycznia do grudnia 2018 r. 

Miesiąc Ilość (w szt.) Na kwotę  

Styczeń 213 4 720,44 zł 

Luty 235 5 403,08 zł 

Marzec 334 6 364,61 zł 

Kwiecień 343 5 952,75 zł 

Maj 261  4 591,47 zł 

Czerwiec 270  3 641,64 zł 

Lipiec 188 2 566,76 zł 

Sierpień 173 2 535,20 zł 

Wrzesień 246 4 118,14 zł 

Październik 800                      407 100,10 zł 

Listopad 490                      348 994,20 zł 

Grudzień 250                      120 426,40 zł 

Razem: 3 803                      916 417,79 zł 



18 

W roku 2018  Dział Gospodarki Odpadami (DO) dokonał następujących czynności: 
 
1. W zakresie biura obsługi właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 

Związku Gmin Wierzyca; 
a) Obsłużono korespondencje e-mail  w ilości : 

- 3 518 szt. przychodzącej 

- 4 692 szt. wychodzącej 

b) Udzielono 128 odpowiedzi na korespondencję pisemną wpływającą od 

właścicieli nieruchomości dotyczącą gospodarowania odpadami. 

c) Rozpatrzono 2 wnioski o udzielenie informacji publicznej. 

d) Prowadzono korespondencję z firmami i urzędami – 23 pism. 

e) Przekazano 6 770 raportów o zmianach na nieruchomościach w wyniku zmian 

deklaracji. 

f) Sporządzono 418 raportów z zakresu zgłaszanych reklamacji. 

g) Rozpatrzono 950 raportów z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli 

nieruchomości przekazanych przez uprawnionych przedsiębiorców oraz 

wystosowano 138 pism do mieszkańców o charakterze upominawczo-

edukacyjnym. 

h) Zweryfikowano 189 tras i harmonogramów wywozów. 

i) Zweryfikowano i uzupełniono bazę danych o nieruchomości niezamieszkałe 

(uzupełnienie danych uzyskanych z gmin). 

 

2. W zakresie sprawozdawczości: 

a) Dokonano aktualizacji wewnętrznego zestawienia 11 Rejestrów Działalności 

Regulowanej (dla każdej z Gmin) w celu prawidłowej weryfikacji sprawozdań 

kwartalnych za 2017 r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych                 

od właścicieli nieruchomości. 

b) Sporządzono 23 wezwania do złożenia sprawozdań półrocznych                   

na prawidłowych formularzach. 

c) Sprawdzono pod względem poprawności 181 sprawozdań półrocznych 

złożonych  przez podmioty wpisane do RDR, we wszystkich gminach 

wchodzących w skład Związku. 

d) Wezwano do korekty 18 sprawozdań półrocznych przez podmioty, które 

nieprawidłowo złożyły sprawozdania w terminie ustawowym, tj. do 31 marca 

2018 r. 

e)  Sporządzono sprawozdanie roczne w imieniu 11 gmin i przekazano             

do Marszałka Województwa, do WIOŚ oraz do wiadomości gmin w terminie 

ustawowym tj. do 31.03.2018 r.  

f) Sporządzono korektę sprawozdania rocznego, którego powodem było 

otrzymanie korekt sprawozdań półrocznych od przedsiębiorcy odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

g) Sporządzono analizę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku 

Gmin Wierzyca za  2017 r. 
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3. W zakresie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w terenie: 

a) Sporządzono 281 notatek służbowych z przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych na nieruchomościach mieszkańców. 

b) Udzielono 320 konsultacji werbalnych z właścicielami nieruchomości. 

c) Rozdano 150 deklaracji (DO-1, DO-2) wraz z broszurkami informacyjnymi. 

d) Dokonywano bieżących weryfikacji zgodności wielkości pojemników               

ze złożoną deklaracją  na nieruchomościach niezamieszkałych. 

e)  Przyjęto 30 deklaracji bezpośrednio od mieszkańców. 

 

4. W zakresie dostarczenia blankietów wpłat oraz informowania mieszkańców           

o zaległych opłatach: 

a) Odwiedzono łącznie 1 256 nieruchomości na terenie 6 gmin. 

b) Rozdano mieszkańcom łącznie 648 blankietów wpłat. 

c) Pozostawiono 1 800 informacji na nieruchomościach w przypadkach nie 

zastania mieszkańca. 

d) Udzielono 750 konsultacji werbalnych z właścicielami lub osobami 

przebywającymi na nieruchomości. 

e) Wysłano 305 informacji pocztą w przypadku nie zastania mieszkańca. 

 

5. W zakresie zmiany systemu gospodarowania odpadami: 

a) Wysłano pisma informacyjne do właścicieli nieruchomości o wchodzących 

zmianach, 

- do właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 19 926 pism, 

- do właścicieli nieruchomości letniskowych - 2 913 pism, 

- do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - 1 827 pism 

oraz 1370 deklaracji do zmiany na system selektywny. 

 

6. W zakresie kontroli przedsiębiorców odbierających odpady: 

Zostały przeprowadzone 2 kontrole wykonawców świadczących usługi w zakresie 

odbioru, transportu odpadów komunalnych obsługujących nieruchomości na 

terenie ZGW. 

 

7. W zakresie edukacji: 

 

I. Projekt „Gotowi w przyszłość czyli w kierunku GOZ”(tzn. gospodarka w                         

obiegu zamkniętym) .  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu  selektywnego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019, poz.19) weszły w życie nowe zasady 

segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Związek 

gmin Wierzyca w celu przygotowania mieszkańców do nowych zasad w  dniu 

30.10.2017 r. złożył wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o dofinansowanie projektu 

kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Gotowi w przyszłość czyli w kierunku GOZ”, 

w wyniku ogłoszonego konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla 

województwa pomorskiego (edycja 2018). Po pozytywnej kwalifikacji w dniu 

27.03.2018 r. i późniejszego wyboru wykonawcy w dniu 22.06.2018 r. została 
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podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym Związkiem Gmin Wierzyca, a 

Wykonawcą Fundacją Polish-American Development Council. 

1. Zasięg realizacji projektu: 
 
Projekt objął zasięgiem 11 gmin członkowskich Związku Gmin Wierzyca tj. 

gminy: Bobowo, Starogard Gdański, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Skórcz, 

Kościerzyna, Smętowo Graniczne, Przywidz, Lubichowo oraz miasta: Skórcz i 

Kościerzyna. 

2.   Cele realizacji zadania: 
 

a) kluczowym celem kampanii edukacyjnej była kompleksowa edukacja dzieci 
ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a także osób dorosłych w 
zakresie prowadzenia prawidłowej  selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 

b) kształtowanie postaw pro środowiskowych oraz budowanie ekologicznej 
świadomości społecznej poprzez oddziaływanie bezpośrednie wskazujące 
na potrzebę ograniczania zapotrzebowania na surowce, korzyści 
wynikające z recyklingu dla zrównoważonego rozwoju, potrzebę segregacji 
odpadów i korzystania z produktów pochodzących z recyklingu czy 
opakowań wielokrotnego użytku.  
 

3. Okres realizacji zadania:  
 

Zadanie zrealizowano od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.  

 

4. Osiągnięty efekt rzeczowy realizacji zadania: 
 

Efekt rzeczowy został osiągnięty w całości. 

1. Przygotowano materiały edukacyjne na potrzeby mieszkańców gmin 
członkowskich, w tym: 

a) Projekt, przygotowanie oraz wydruk zakładki do książek w formacie DL, ilość: 
10 200 szt.  Zakładka w sposób opisowy i obrazkowy przedstawiała sposoby 
ograniczające ilości wytwarzanych odpadów, informację o skutkach 
wynikających z palenia śmieci, instrukcje dotyczące prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych oraz wyszczególniono odpady, które można 
dostarczyć do PSZOK-u. Zakładki otrzymały wszystkie dzieci ze szkół, w 
których były zorganizowane prelekcje. 

b) Projekt, przygotowanie i wydruk planu lekcji w formacie A3, ilość: 10 200 szt. 
plan lekcji w sposób opisowy i obrazkowy przedstawiał instrukcje dotyczącą 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
wyszczególniono odpady, które można dostarczyć do PSZOK-u. Materiał 
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przedstawiał także ciekawostki na temat każdej frakcji odpadów. Plany lekcji 
otrzymały wszystkie dzieci ze szkół, w których były zorganizowane prelekcje. 

c) Projekt, przygotowanie oraz wydruk broszurki „Eko-Info” w formacie A4 ze 
zrywkami. Broszurka miała na celu wyjaśnienie mieszkańcom idei nowych 
zasad segregacji odpadów komunalnych (5 frakcji) oraz zachęcenie do 
odszukania informacji o spotkaniach w gminach i organizowanych 
wydarzeniach plenerowych. Posiadała 7 zrywek z hasłami, które miały na celu 
zaktywizować do czynnego  udziału w powyższych przedsięwzięciach. 
Została rozdysponowana w ilości 25 000 szt. do 11 gmin członkowskich za 
pośrednictwem wójtów i burmistrzów. 

d) Projekt, przygotowanie i wydruk kalendarzy 2019 r., format A4. Ilość: 2 000 
szt. W kalendarzu ukazano zdjęcia danej gminy członkowskiej, sposób 
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ciekawostki na temat 
każdej frakcji odpadów. Kalendarze otrzymali mieszkańcy, którzy brali udział w 
wydarzeniach plenerowych oraz  w spotkaniach gminnych. 

e) Projekt, przygotowanie i wydruk ulotki edukacyjnej, format A5, ilość 30 000 szt. 
Ulotka w sposób opisowy i obrazkowy przedstawiała instrukcje dotyczącą 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
wyszczególniono odpady, które można dostarczyć do PSZOK-u. Ulotkę 
otrzymali wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych. 

f) Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (druk DO-1), 
nieruchomości niezamieszkałych (druk DO-2), nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk DO-3) oraz 
załącznik do deklaracji DO-Z, format pdf. Przygotowanie instrukcji wypełniania 
nowych formularzy deklaracji obowiązujących od października 2018 r., miała 
na celu w prostym przekazie ułatwić ich prawidłowe wypełnienie. Instrukcje są 
udostępnione na stronie Związku.  

g) Zorganizowano 11 plenerów ekologicznych w gminach członkowskich w 
okresie od 03.08.2018 r. do 08.09.2018 r. (każde trwające 3 godziny 
zegarowe). 

h) Wydarzenia plenerowe promowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 
ukazywały kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonym 
rozwoju, a także zachęciły do zaangażowania na rzecz budowania 
świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie pogadanek z 
mieszkańcami. W trakcie pleneru zostało przeprowadzonych przez 
animatorów wiele konkursów i zabaw ekologicznych dotyczących kwestii 
związanych z ochroną środowiska (zgniatanie butelek na czas, segregacja 
odpadów, kolorowanki, krzyżówki, quizy ekologiczne, gry plenerowe, 
planszowe, puzzle, eko czytanie, rysowanie ziemi). Rozdano wiele nagród dla 
osób czynnie uczestniczących w konkursach oraz wydano kalendarze 2019 r. 
promujące wszystkie gminy członkowskie, ale przede wszystkim selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych. Każdy plener jest udokumentowany relacją 
fotograficzną.  
 

2. Przeprowadzono 11 spotkań dla liderów społeczności i mieszkańców w 
gminach (każde 1,5h zegarowej). Przy wykorzystaniu sprzętu 
nagłaśniającego przedstawiono prezentacje multimedialną w postaci slajdów 
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interaktywnych oraz wyświetlono filmiki edukacyjne przy jednoczesnym 
omówieniu kwestii dotyczących wyzwań unijnych w kontekście 
gospodarowania odpadami, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, 
ukazania korzyści wynikających z recyklingu, przeciwdziałania spalania 
odpadów, przedstawienia metod przy użyciu, których można zredukować 
liczbę odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Zostały omówione 
także proste zasady jak być bardziej ekologicznym oraz omówiony został 
temat gospodarki o obiegu zamkniętym jako pro środowiskowa perspektywa 
rozwoju ludzkości.  Poruszona została także kwestia obowiązku składania 
deklaracji oraz uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wydarzenia były promowane przy współudziale wszystkich 
gmin członkowskich. Przygotowano w formie elektronicznej i papierowej 
plakaty dla każdej z gmin zachęcające do udziału w spotkaniu.  Informacje o 
terminach prelekcji były także przekazywane na spotkaniach wiejskich z 
sołtysami. Wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze na 2019 r. Każde 
spotkanie jest udokumentowane.  
 

3. Przygotowano i przeprowadzono w 45 szkołach podstawowych 141 prelekcji, 
w których łącznie wzięło udział 10 116 uczniów. Każde ze spotkań trwało po 
jednej godzinie dydaktycznej. Warsztaty odbyły się przy wykorzystaniu 
sprzętu nagłaśniającego oraz slajdów multimedialnych.  
Tematyka spotkań obejmowała poniższe zagadnienia: 

      -  człowiek jako wytwórca odpadów, 
      -  ilość odpadów generowana w gospodarstwach domowych, 
      -  gospodarka o obiegu zamkniętym jako pro środowiskowa perspektywa 
         rozwoju ludzkości,  
      -  segregacja odpadów komunalnych, dostosowanie zasad do ujednoliconego 
         systemu w całym kraju, 
      -  ukazanie korzyści wynikających z recyklingu, 
      -  przeciwdziałanie spalania odpadów w piecach przydomowych, 
      -  PSZOK jako miejsce odbioru tzw. odpadów problemowych, 
      -  metody, przy użyciu których można zredukować liczbę odpadów   

               powstających  w gospodarstwach domowych, 
      -  proste zasady by być bardziej ekologicznym, 
       

Do wszystkich powyższych placówek oświatowych przekazano materiały 

dydaktyczne dla uczniów w postaci 10 116 szt. planów lekcji oraz 10 116 szt. 

zakładek do książek. 

Każde spotkanie jest udokumentowane relacją fotograficzną oraz listami 

potwierdzającymi udział w zajęciach. 

5. Osiągnięte efekty ekologiczne: 
 
Docelową (pośrednią) grupą odbiorców kampanii byli wszyscy mieszkańcy 11 gmin 

członkowskich, jednak bezpośrednio kampania trafiła do następującej liczby 

uczestników: 
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a) Na przełomie sierpnia i września 2018 r. odbyło się łącznie 11 spotkań 
plenerowych. W spotkaniach uczestniczyła niezliczona ilość osób. Każde ze 
spotkań powiązane było z lokalnym wydarzeniem co w efekcie 
zagwarantowało bardzo wysoką frekwencję lokalnej społeczności. 

b) Między wrześniem a październikiem 2018 r.  odbyło się 11 spotkań dla liderów 
społeczności oraz mieszkańców. Łącznie uczestniczyło w nich 297 osób. 

c) W październiku 2018 r. zrealizowano 141 warsztatów w 45 szkołach 
podstawowych przygotowanych adekwatnie do wieku dzieci. Łączna ilość 
uczniów biorących udział w spotkaniach edukacyjnych: 10 116. Wysoka 
efektywność przekazu w połączeniu z odpowiednio małymi grupami odbiorców 
pozwoliło na bardzo znaczący wzrost świadomości ekologicznej młodego 
pokolenia. Prelekcje były bardzo pozytywnie odebrane przez dzieci, które 
wykazywały duże zainteresowanie i ciekawość w zdobywaniu wiedzy. 
Wzmocniona i usystematyzowana została świadomość zarówno dzieci jak i 
pracowników szkoły. Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy za wzorowe 
uczestnictwo. 

d) Cel kampanii informacyjno-edukacyjnej został zrealizowany w całości. 
Znacząco wzrosła świadomość ekologiczna oraz integracja społeczności 
lokalnej wokół wspólnego celu. Bardzo duża ilość przeprowadzonych rozmów 
w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami przekonała społeczeństwo 
aby jak największa ilość osób włączyła się w działania organizowane przez 
Związek Gmin Wierzyca tj. budowanie modelu zrównoważonego rozwoju  i 
wspierającego ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, które w perspektywie 
powinny przełożyć się na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy 
segregowanych odpadów i właściwego ich przygotowania przed wyrzuceniem 
do pojemników.  

 

 

II. Projekt „Budowa PSZOK w Skórczu”. 

1. Prowadzono działania związane z planowaną budową PSZOK w Skórczu m.in 
zawarto umowę dzierżawy terenu pod PSZOK z Gmina Miejską Skórcz, oraz 
kompletowano pozostałą dokumentację związaną ze złożonym w grudniu 
2017 r. wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020, Działanie 11.02 – Gospodarka Odpadami. 

2. Wyłoniono wykonawcę – podmiot zewnętrzny wykonujący usługę częściowego 

zarządzania projektem – AMT Partner Sp. z o.o. 

3. Zlecono firmie KDZP Grzegorz Bebłowski przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wybudowanie PSZOK, 

4. W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę 

PSZOK. 
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W roku 2018 r. Dział Administracyjny  dokonał m.in. następujących czynności:  

 

1. Obsługa korespondencji: 
 
Przyjęto 3.296 pism wchodzących nie licząc deklaracji wpływających drogą 
pocztową. 
 
Wysłano 44.878 pism wychodzących pocztą w tym:  
-  przesyłki nierejestrowane – zwykłe   –  31.847 szt. 
-  przesyłki z potwierdzeniem odbioru – 12.995 szt. 
-  przesyłki zagraniczne – 36 szt. 

 
2. Obsługa bieżąca, przygotowywanie uchwał i materiałów, protokołowanie 

i organizacja posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Związku Gmin, Komisji Związku, 
spotkań konsultacyjnych z Członkami Związku, spotkań zewnętrznych 
i wewnętrznych: 

      - przygotowano i sporządzono protokoły z 5 Zgromadzeń Związku, 
-  sporządzono 12 protokołów Zarządu Związku. 

      - przekazano do nadzoru Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej 27 
        podjętych Uchwał na Zgromadzeniach.  
 
3. Drobne zamówienia  i zakupy, w tym zamówienia publiczne i ofertowe. 

 

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 

tyś euro na zakup materiałów biurowych, usług z zakresu ochrony danych 

osobowych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych. Dokonano 

zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz części eksploatacyjnych 

do samochodów służbowych. Zlecono wykonanie 24 pieczęci służbowych. 

Odnowiono pakiet na usługę hostingową dla Związku oraz przedłużono licencję 

oprogramowania legislator na kolejny rok. Zlecono komunikaty prasowe na 

łamach Gazety Kociewskiej oraz Wieści z Kociewia.  

 

4. Obsługa kadrowa,  

- przygotowano umowę na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy, 

- zarejestrowano 29 wniosków na szkolenia i dokształcanie, 

- zorganizowano szkolenia BHP i  ppoż. dla pracowników Związku, 

- sporządzono 13 umów o pracę na czas określony i nieokreślony, 

- sporządzono 7 umów zleceń, 

- sporządzono 2 zaświadczenia o zatrudnieniu, 

- sporządzono 1 pismo o udzieleniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,  

- sporządzono 2 świadectwa pracy, 

- sporządzono 18 dokumentów dotyczących zmiany wynagradzania i dodatków 

  specjalnych 

- sporządzono 3 wnioski o wypłatę nagrody jubileuszowej  

      - sporządzono 17 skierowań na badania profilaktyczne pracowników Związku, 

- sporządzono i przekazano  sprawozdania kwartalne do GUS i comiesięczne  
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  do PEFRON,  

- zarejestrowano 286 wnioski urlopowe, 

- zarejestrowano 47 zwolnień lekarskich, 

- wydano 14 upoważnień pracownikom biura do przeprowadzenia czynności 

  kontrolnych, 

- przeprowadzono 3 nabory na stanowiska pracy, 

- sporządzono 2 wnioski oraz dokumentację dotyczącą służby przygotowawczej. 

 

 

5. Inne czynności związane z bieżącą pracą biura ZGW, w tym: prowadzenie 

dokumentacji wewnętrznych związanej z pracą pracowników, prowadzenie 

rejestrów, obsługa delegacji i wyjazdów, kontakt telefoniczny i osobisty z 

klientami i kontrahentami, sprawozdawczość wewnętrzna, dokumentowanie 

innych zdarzeń i czynności, oraz czynności zlecone przez Zgromadzenie 

Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku. Dokonano aktualizacji 

wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze Związku. 

 

W Biurze Związku na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnienie na umowę o pracę 

wynosiło -  24 osoby. 

Ilość etatów w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco: 

 

a) styczeń  22,00 

b) luty   23,00 

c) marzec  25,00 

d) kwiecień  25,00 

e) maj   24,00 

f) czerwiec  23,00 

g) lipiec   23,00 

h) sierpień  23,00 

i) wrzesień  23,00 

j) październik  23,00 

k) listopad  23,00 

l) grudzień  24,00 

 

6. W zakresie ochrony danych osobowych. 

 

1) Opracowano i sporządzono 6 umów na powierzenie przetwarzania danych 

osobowych 

2) Sporządzono 7 upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

3) Wyznaczono i zgłoszono do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Inspektora 

Ochrony Danych. 
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IV.   Realizacja wydatków budżetowych 2018 roku. 
 

 

 W roku 2018 wydatki budżetu zapisane w planie w kwocie 25.123.364,68 złotych 

wykonano w wysokości 22.530.811,50 złotych, tj. 89,68 %. 

Gospodarka budżetowa Związku prowadzona jest w ramach działu 758 Różne 

rozliczenia, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe oraz działu 900 Gospodarka 

komunalna, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami w ramach wydatków bieżących 

i wydatków na zakupy inwestycyjne. 

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2018 rok w poszczególnych paragrafach 

przedstawia  poniższe zestawienie tabelaryczne: 

 

Tabela 8 – Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Wierzyca w 2018 roku. 
 

 
Dz. 

 
Rozdz. 

 
§ 

 
Treść 

 
Plan na 2018 

Wykonanie 
2018 

% 
wykonania 

758   Różne rozliczenia 226 000,00 0,00 0,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 226 000,00 0,00 0,00 

  4810 Rezerwy       226 000,00 0,00 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

24 897 364,68 22 530 811,50 90,49 

  90002   Gospodarka odpadami 24 897 364,68 22 530 811,50 90,49 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

3 100,00 602,51 19,44 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  86 300,00 83 910,08 97,23 

    4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

1 258 326,00 1 164 308,67 92,53 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 715,00 209 920,40 91,38 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 32 594,00 23 595,00 72,39 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2 800,00 2 754,00 98,36 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 39 399,54 98,49 

  4190 Zakup nagród konkursowych 2 000,00 1 738,96 86,95 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 050,00 31 064,23 37,40 

    4260 Zakup energii 10 000,00 9 264,71 92,65 

    4270 Zakup usług remontowych 10 000,00  2 417,16 24,17 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 2 115,00 66,09 

    4300 Zakup usług pozostałych 22 644 093,58 20 708 901,63 91,45 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

10 000,00 8 919,32 89,19 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

3 000,00 1 968,00 65,60 
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    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 
budynki, lokale   

70 629,00 69 372,00 98,22 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 312,50 10,42 

    4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 894,00 86,18 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

28 000,00 27 661,45 98,79 

  4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 983,75 99,19 

  4610 Koszty postępowania sądowego, 
komorniczego 

70 000,00 69 275,34 98,96 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej  

17 200,00 16 586,25 96,43 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

100 054,63 1 107,00 1,11 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

124 357,10 39 729,00 31,95 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

21 945,37 7 011,00 31,95 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

34 000,00 0,00 0,00 

Razem: 25 123 364,68 22 530 811,50 89,68 

 

 

 

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w ramach paragrafu                       

401,404,411,412,417 wykonano w 2018 roku w wysokości 1 521 133,69 złotych, 

wydatki  przedstawiają się  następująco: 

 

a) wynagrodzenia  osobowe –1 164 308,67 złotych, 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne  - 83 910,08 złotych, 

c) składki ZUS – 209 920,40 złotych, w tym od dodatkowego rocznego  

wynagrodzenia 14 348,61 złotych 

d) fundusz pracy –23 595,00 złotych, w tym od dodatkowego rocznego 

wynagrodzenia 1 703,66 złotych 

e) wynagrodzenia bezosobowe – 39 399,54 złotych, w tym: 

 Obsługa informatyczna  -    12 000,00 złotych.  

 Sprzątanie pomieszczeń  - 17 400,00 złotych.   

 Obsługa BHP 3 360,00 złotych.  

 Prace dotyczące zamówień publicznych 6 639,54 złotych 

 

W ramach paragrafu 421 zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2018 

roku  31 064,23 złotych. W ramach tych środków zakupiono: 

a) Art. AGD, tj. lodówka, czajnik bezprzewodowy  - 812,93 złotych 

b) części eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, tonery – 9 880,07 

złotych, 

c)  materiały biurowe – 7 178,59 złotych, 
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d) materiały sanitarne –  1 470,55 złotych, 

e) koperto – zwrotki, zwrotne potwierdzenia odbioru – 2 528,04 złotych, 

f) paliwo do samochodów służbowych – 5 108,04 złotych, 

g) artykuły i części wymienne do samochodu – 1 587,97 złotych, 

h) i inne tj. książki, pendrive, tablice informacyjne, śruby i elementy montażowe 

itp. – 2 498,04 złotych. 

 

Pozostałe wydatki w ramach paragrafu § 302, 414, 419, 426, 427, 428, 430, 436, 

439, 440, 441, 443, 444, 458, 461, 470, 6050, 6057, 6059   zostały poniesione w 

wysokości 654 535,97 złotych na następujące tytuły: 

  

1) zakup napojów dla pracowników w okresie letnim- 352,51 złotych, 

2) zwrot kosztów zakupu okularów korygujących- 250,00 złotych, 

3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –

2 754,00 złotych, 

4) zakup nagród rzeczowych- 1 738,96 złotych, 

5) koszty energii i centralnego ogrzewania –9 264,71 złotych, 

6) remonty i naprawy różnych urządzeń m.in. drukarek i samochodów- 2 417,16 

złotych, 

7) wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i 

profilaktyczne pracowników –– 2 115,00 złotych, 

8) obsługa prawna- 36 412,79 złotych  

9) obsługa programów komputerowych wraz z opieką autorską- 65 959,69 

złotych, 

10) usługi dodatkowe związane z obsługa informatyczną, tj. wyodrębnienie bazy 

danych, przygotowanie nowych szablonów deklaracji- 25 014,35 złotych, 

11) usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych- 4 800,00 

złotych, 

12) usługi pocztowe- 186 777,50 złotych  

13) wyrób pieczątek, laminowanie tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe, 

usługa wydruku ulotek informacyjnych- 3 727,28 złotych, 

14) przedłużenie licencji, odnowienie konta (domena), odnowienie certyfikatu 

kwalifikowanego- 1 026,57 złotych, 

15) przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej- 60 000,00 złotych, 

16) inne usługi, tj. usługa konserwacji gaśnic, usługa wysyłki zakupionego towaru, 

opłata bankowa za wydanie zaświadczenia, usługa wykonania koszulek- 

327,60 złotych, 

17) przegląd, badania techniczne, wymiana kół w pojazdach Związku – 778,24 

złotych, 

18) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 8 919,32 złotych, 

19) opłata za wykonanie ekspertyzy- 1 968,00 złotych, 

20) czynsz za wynajem pomieszczeń–  69 372,00 złotych, 

21) podróże służbowe krajowe – 312,50 złotych, 

22) ubezpieczenie mienia ( sprzęt elektroniczny, samochody )  –6 894,00 złotych, 
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23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –27 661,45 złotych, 

24) odsetki wynikające z wyroku sądowego- 1 983,75 złotych, 

25) koszty egzekucyjne- 61 957,92 złotych 

26) koszty procesu, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłata od 

pełnomocnictwa- 7 317,42 złotych 

27) szkolenia pracownicze – 16 586,25 złotych (uczestniczyło 20 pracowników, 

szkolenia – 15 253,45 zł, polecenie wyjazdu służbowego w związku ze 

szkoleniem –1 332,80zł),  

28) wydatek inwestycyjny- dot. Budowy PSZOK w Skórczu: 47 847,00 zł  

 

 

Na pozostałe wydatki w ramach § 430  dotyczących odbioru, transportu                     

i utylizacji odpadów komunalnych  wydatkowano w 2018 roku – 20 324 077,61 

złotych. Wydatki na odbiór, transport i utylizacje odpadów komunalnych                   

w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów przedstawia się następująco:  

a) PUK „STARKOM” za odbiór i transport odpadów                 3 070 166,47 złotych   

b) SUEZ PÓŁNOC  za odbiór i transport odpadów                 10 946 446,37 złotych   

c) GPK Skarszewy (wyrok sądu)                                                    18 704,92 złotych 

d) ZUOK Stary Las utylizacja i zagospodarowanie  

odpadów komunalnych                                                          5 931 820,83 złotych 

e) PUS Kwidzyn za odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych                                                             356 939,02 złotych 

                                                                                         -------------------------------- 

                                                                          Łącznie :         20 324 077,61  złotych 

 

Podsumowując wydatki bieżące 2018 roku wykonano w łącznej  wysokości      

22 530 811,50 złotych. Jednocześnie należy zauważyć, iż w poniesionych wydatkach  

roku 2018 znajdują się zobowiązania z roku poprzedniego w wysokości 1 840 117,40 

złotych. Zobowiązania dotyczyły  następujących kontrahentów: 

 

a) PUK STARKOM za odbiór i transport odpadów                409 937,54  złotych  

b)  SUEZ PÓŁNOC  za odbiór i transport odpadów               767 984,57  złotych    

c)  ZUOK Stary Las utylizacja i zagospodarowanie               544 058,08  złotych  

d)  RAD ESOG Warszawa utrzymanie systemu                        5 607,52  złotych   

e)  Usługi prawnicze                                                                   2 759,99  złotych 

f)  Ren Soft opieka programu                                                      627,30   złotych 

g)  Poczta Polska                                                                       9 059,60  złotych 

h)  Nagroda roczna 2017                                                         99 962,35   złotych 

i)  Przychodnia lekarska                                                                 75,00  złotych                                                                  

j)  Koszty egzekucji komorniczej                                                    45,45  złotych            

                                                                                                   ---------------------------- 

                                                        Łącznie zobowiązania:   1 840 117,40 złotych 

 

 



30 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2018 wyniosły łącznie 

 1 805 546,92 złotych i dotyczą :            

 

a) PUK STARKOM za odbiór, transport i utylizację                293 651,50 złotych  

b) SUEZ PÓŁNOC za odbiór, transport i utylizację              1 218 505,60 złotych    

c) PUS Kwidzyn za odbiór, transport i utylizację                     178 469,51 złotych 

d) Poczta Polska                                                                          8 467,20 złotych 

e) RAD Warszawa                                                                          264,79 złotych 

f) GREGOR- TRANS zakup paliwa                                               459,91 złotych                        

g) Nagroda roczna 2018                                                         105 384,70  złotych 

h) Przychodnia lekarska                                                                100,00  złotych                                                                  

i) Koszty egzekucji komorniczej                                                   243,71  złotych            

                                                                                                   ---------------------------- 

                                                        Łącznie zobowiązania:    1 805 546,92 złotych 

 

 

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności do 

30 dni od otrzymania faktur. Faktury wpłynęły do biura Związku w miesiącu styczniu 

2019 roku, natomiast w związku z tym, iż dotyczą podstawowej działalności 

Związku i dotyczą miesiąca grudnia zostały zaksięgowane w 2018 roku. 
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V.  Koszty Związku Gmin Wierzyca w 2018 roku. 

 

 Koszty Związku Gmin Wierzyca do 31.12.2018 roku wyniosły łącznie 22 498 097,61   

 złotych, i kształtują następująco: 

a) Transport, odbiór i utylizacja odpadów komunalnych       20 292 724,03 złotych 

b) Koszty  funkcjonowania Związku                                        2 205 373,58 złotych 

                                                                                                   ------------------------------  

                                                                Łączne koszty          22 498 097,61 złotych     

 

Koszty za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych za 2018 rok  wyniosły 

łącznie  20 292 724,03 złotych.  

Szczegółowe koszty w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: 

 

 
   Tabela 9 – Wynik netto za  2018 rok (przychody z opłaty § 0490  minus koszty za transport i 

utylizację). 

 

Miesiąc  

Wpłaty tytułem 
opłaty za 
odpady 
komunalne         
§ 0490 

Łączne koszty za 
transport i 
utylizację 
odpadów 
komunalnych 

Różnica  + / - 

styczeń  1 892 742,23 1 567 507,77 325 234,46 

luty  1 818 366,95 1 307 123,28 511 243,67 

marzec  1 907 067,96 1 572 375,86 334 692,10 

kwiecień 1 741 199,36 2 127 427,68 -386 228,32 

maj 1 806 069,26 2 011 832,70 -205 763,44 

czerwiec  1 751 821,85 1 627 651,17 124 170,68 

lipiec  1 996 836,78 1 642 016,16 354 820,62 

sierpień  1 854 179,37 1 825 941,56 28 237,81 

wrzesień 1 835 228,02 1 538 968,02 296 260,00 

październik 1 713 204,00 1 690 626,61 22 577,39 

listopad 1 757 160,49 1 690 626,61 66 533,88 

grudzień 1 496 373,24 1 690 626,61 -194 253,37 

Ogółem 2018 21 570 249,51 20 292 724,03 1 277 525,48 

 

Porównując same wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi            

w wysokości 21 570 249,51 złotych, w stosunku tylko do poniesionych kosztów za 

odbiór i transport oraz utylizację i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

wysokości 20 292 724,03 złotych za rok 2018  otrzymano wynik dodatni w wysokości 

1 277 525,48 złotych. 

Ilości odebranych odpadów komunalnych z podziałem na rodzaje odebranych  

odpadów komunalnych w latach 2017 - 2018 w poszczególnych gminach 

przedstawiają poniższe tabele: 
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Tabela 10 – Ilość i  rodzaj odebranych odpadów komunalnych w  2017 roku. 

 

 

 

 

Tabela 11 – Ilość i  rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku 

 

GMINA Rodzaje odebranych odpadów komunalnych w [Mg] w 2018 r. 

 

BIO SUROWCE ZMIESZANE BUDOW. WIELKOG. 
ELEKTR. I 
ELEKTR. 

POZOSTAŁE RAZEM 

Bobowo 105,26 162,54 517,9 31,74 11,82 9,48 8,96 847,7 

Kościerzyna 585,26 931,22 3098,78 0 111,02 27,64 25,36 4779,28 

M. Kościerzyna 894,18 1278,62 5547,06 0 94,44 3,58 4,38 7822,26 

Lubichowo 401,34 542,36 1186,18 49,78 51,02 16,18 13,9 2260,76 

Nowa Karczma 217,38 283,04 1094 0 24,44 10,32 8,3 1637,48 

Przywidz 133,52 242,63 990,52 0 19,74 6,5 2,32 1395,23 

Skórcz 139,5 192,6 691,92 0 9,26 3 8,48 1044,76 

M. Skórcz 332,96 212,96 653,36 0 10,88 2,54 5,9 1218,6 

Smętowo Gr. 267,6 275,52 759,12 0 43,14 14,96 21,26 1381,6 

Stara Kiszewa 219,92 313,34 1113,4 0 48,16 14,34 6,58 1715,74 

Starogard Gdański 729,56 806,64 3222,95 300,56 72,52 23,76 25,24 5181,23 

OGÓŁEM 
4 026,48 5 241,47 18 875,19 382,08 496,44 132,3 130,68 29 284,64 

 

 

 

 

 

GMINA Rodzaje odebranych odpadów komunalnych w [Mg] w 2017 r.   

 
BIO SUROWCE ZMIESZANE BUDOW. WIELKOG. 

ELEKTR. I 
ELEKTR. POZOSTAŁE RAZEM 

Przywidz 129,54 215,88 1 055,14 0,00 36,22 6,78 4,30 1 447,86 

Nowa Karczma 207,60 278,60 1 187,86 0,00 16,92 6,96 3,92 1 701,86 

M. Kościerzyna 820,34 1 198,32 5 952,76 0,00 143,04 7,09 5,06 8 126,61 

Kościerzyna 576,58 859,58 3 365,78 0,00 75,34 22,47 15,06 4 914,81 

Stara Kiszewa 195,94 282,80 1 222,42 0,00 19,32 9,16 8,92 1 738,56 

Lubichowo 372,18 546,66 1 252,04 46,80 46,78 9,56 9,52 2 283,54 

Starogard 808,98 839,28 3 391,52 295,05 106,28 15,60 26,56 5 483,27 

Bobowo 99,70 181,10 593,76 24,36 3,72 0,00 8,48 911,12 

Skórcz 135,76 156,96 806,58 0,00 12,56 2,04 9,42 1 123,32 

Smętowo Gr. 265,90 270,30 828,52 0,00 27,98 7,64 9,94 1 410,28 

M. Skórcz 327,24 205,28 727,50 0,00 12,54 3,36 5,48 1 281,40 

OGÓŁEM 3 939,76 5 034,76 20 383,88 366,21 500,70 90,66 106,66 30 422,64 
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Tabela 12 – Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku z podziałem na sektory. 

 

 

 

 

 

W tabelach nr 10, 11 i 12  przedstawiono dane które porównują  ilość i rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych w  latach 2017/2018. W 2017 roku łącznie odebrano 30 422,64 

[Mg] natomiast w 2018 roku odebrano 29 284,64 [Mg] odpadów. Dane z powyższych 

tabel wskazują na spadek łącznego strumienia odpadów komunalnych w badanych 

okresach o 3,74%. Natomiast analizując rodzaje odebranych odpadów komunalnych 

stwierdzono:  

  
Miesiące I - IX 2018 

Ilość 
odpadów  
w [Mg] 

Koszt 
transportu  w 
[zł] 

Koszt 
zagospodarowania 
w [zł] 

RAZEM 

    [a] [b] [c] [b+c] 

Sektor 1 Przywidz, Nowa Karczma 2 373,02 1 313 336,74 559 322,50 1 872 659,24 

Sektor 3 M. Kościerzyna 5 970,56 2 078 707,79 1 349 389,58 3 428 097,37 

Sektor 4 Kościerzyna, Stara Kiszewa 5 172,36 2 309 704,94 1 195 981,41 3 505 686,35 

Sektor 7 Lubichowo 1 807,98 1 052 715,17 382 544,95 1 435 260,12 

Sektor 9 Starogard Gd., Bobowo 5 036,41 2 072 925,93 1 172 679,24 3 245 605,17 

Sektor 10 Skórcz, Smętowo Gr., M. Skórcz 2 949,02 1 084 185,96 636 419,36 1 720 605,32 

PSZOK  259,47  91 425,71  

Razem   23 309,35 9 911 576,53 5 296 337,04 15 202 139,28 

  
Miesiące X - XII 2018 

Ilość 
odpadów   
w [Mg] 

  

Koszt transportu i 
zagospodarowania 
w [zł] 

RAZEM 

Sektor 1 Bobowo 137,92 145 717,11 145 717,11 

Sektor 2 KOŚCIERZYNA 957,66 855 743,07 855 743,07 

Sektor 3 M. KOŚCIERZYNA 1 842,05 1 222 167,06 1 222 167,06 

Sektor 4 LUBICHOWO 452,78 466 453,95 466 453,95 

Sektor 5 NOWA KARCZMA 369,34 322 165,20 322 165,20 

Sektor 6 PRZYWIDZ 290,35 294 269,73 294 269,73 

Sektor 7 SKÓRCZ 178,96 183 192,45 183 192,45 

Sektor 8 M. SKÓRCZ 274,4 189 841,44 189 841,44 

Sektor 9 SMĘTOWO GR. 242,48 206 498,97 206 498,97 

Sektor 10 STARA KISZEWA 364,84 304 876,35 304 876,35 

Sektor 11 STAROGARD 854,6 880 954,50 880 954,50 

PSZOK 
 

84,03     

Razem   6 049,41   5 071 879,83 5 071 879,83 

Łącznie 
2018 rok 

  29 618,23     20 274 019,11 
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-  wzrost strumienia odpadów bio o 2,20% 

-  wzrost strumienia odpadów surowce o 4,11% 

-  spadek strumienia odpadów zmieszanych o 7,40% 

-  wzrost strumienia odpadów budowlanych o 4,33%  

-  spadek strumienia odpadów wielkogabarytowych o 0,85% 

-  wzrost strumienia odpadów elektrycznych i elektronicznych o 45,93%  

-  wzrost strumienia pozostałych odpadów komunalnych o 22,52%. 

 

 

 

W tabeli nr 12 przedstawiono dane które porównują poniesione przez Związek Gmin 

Wierzyca koszty na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych w odniesieniu do 

gmin wchodzących w skład Związku. W 2017 roku łączne koszty poniesione przez 

Związek wyniosły 19 761 347,61 złotych, natomiast koszty roku 2018 wyniosły 

20 274 019,11 złotych.  Z powyższych danych wynika, iż koszty te wzrosły o 2,59 %. 

Powyższe koszty dotyczą odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych gmin z 

pominięciem kosztów związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odbioru Komunalnych. 
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VI.  Informacja o nadwyżce/deficycie za okres od stycznia  do  

     grudnia   2018. 

 

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 22 659 282,09 złotych, dochodów 

majątkowych nie otrzymano, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości                   

22 530 811,50 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 47 847,00 złotych.   

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu Związku w wysokości 1.768 390,33 złote, 

który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat 

ubiegłych. Jednakże zrealizowane dochody oraz wydatki analizowanego okresu 

pokazują, iż Związek zakończył rok 2018 z wynikiem dodatnim w wysokości 

128 470,59 złotych. W dniu  31 grudnia  2018  Związek  posiadał  na  koncie  

bankowym  kwotę  1 896 944,79 złotych, na która składają się nadwyżka  Związku z 

roku 2017 w wysokości 1 768 390,33 złotych oraz nadwyżka środków z roku 2018 w 

wysokości 128 470,59 złotych. 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2018 wyniosły 1 805 546,92 

złotych i dotyczą :    

a) PUK STARKOM za odbiór, transport i utylizację                293 651,50 złotych  

b) SUEZ PÓŁNOC za odbiór, transport i  utylizację            1 218 505,60  złotych    

c) PUS Kwidzyn za odbiór, transport i utylizację                     178 469,51 złotych 

d) Poczta Polska                                                                         8 467,20 złotych 

e) RAD Warszawa                                                                          264,79 złotych 

f) GREGOR- TRANS zakup paliwa                                               459,91 złotych                        

g) Nagroda roczna 2018                                                         105 384,70  złotych 

h) Przychodnia lekarska                                                                100,00  złotych                                                                  

i) Koszty egzekucji komorniczej                                                   243,71  złotych            

                                                                                                   ---------------------------- 

                                                        Łącznie zobowiązania:    1 805 546,92 złotych 

 

               

 

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności     

do końca stycznia 2019. 

 

Wykonanie dochodów, wydatków oraz poniesione koszty funkcjonowania Związku za 

poszczególne miesiące roku 2018 przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 13  – Wykonania dochodów i wydatków  za  2018 rok.  

 

 

Okres na dzień  31 01 2018 29.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 31.07.2018 31.08.2018 30.09.2018 31.10.2018 30.11.2018 31.12.2018 Łącznie 

Wykonanie dochodów  
2 170 580,78 2 042 409,10 2 162 495,41 1 803 396,69 1 835 664,16 1 772 016,28 2 034 275,79 1 876 906,90 1 866 122,24 1 758 107,04 1 815 176,70 1 522 131,00 22 659 282,09 

w tym wpłaty opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

1 892 742,23 1 818 366,95 1 907 067,96 1 741 199,36 1 806 069,26 1 751 821,85 1 996 836,78 1 854 179,37 1 835 228,02 1 713 204,00 1 757 160,49 1 496 373,24 21 570 249,51 

w tym dopłata gmin 
47 220,75 0,00 0,00 16 870,75 0,00 0,00 16 870,75 0,00 3 904,25 12 966,50 0,00 0,00 97 833,00 

Wykonanie wydatków 
1 663 184,86 1 850 304,29 1 651 523,93 1 780 657,27 2 253 235,57 2 146 399,34 1 771 836,41 1 823 080,08 2 040 813,13 1 721 181,83 1 841 185,37 1 987 409,42 22 530 811,50 

Stan środków na 
rachunku bankowym  

2 275 786,25 2 467 891,06 2 978 859,54 3 001 601,96 2 584 030,55 2 209 647,49 2 472 086,87 2 525 913,69 2 351 222,80 2 388 148,01 2 362 139,34 1 896 860,92 
  

1.Koszty 
administracyjne 

186 300,00 166 876,56 152 956,59 155 950,73 139 360,01 140 483,36 173 575,18 207 422,14 194 815,63 147 355,50 210 818,12 329 459,76 2 205 373,58 

2.Transport i utylizacja 
1 567 507,77 1 307 123,28 1 572 375,86 2 127 427,68 2 011 832,70 1 627 651,17 1 642 016,16 1 826 723,45 1 538 186,13 1 690 626,61 1 690 626,61 1 690 626,61 20 292 724,03 

Poniesione koszty 
łącznie 

1 753 807,77 1 473 999,84 1 725 332,45 2 283 378,41 2 151 192,71 1 768 134,53 1 815 591,34 2 034 145,59 1 733 001,76 1 837 982,11 1 901 444,73 2 019 911,80 22 498 097,61 

Należności wymagalne 
§ 049 

4 853 564,30 4 768 608,36 4 596 275,21 4 512 822,18 4 749 915,51 4 634 195,31 4 602 324,29 4 421 548,71 4 422 942,00 4 293 666,91 4 151 535,16 4 012 429,02 
  

Zobowiązania 
niewymagalne ZGW  

2 091 368,25 1 732 747,45 1 620 995,52 2 134 891,65 2 042 308,65 1 641 587,62 1 685 342,55 1 896 408,06 1 595 742,10 1 712 742,38 1 772 501,74 1 805 372,35 
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Zaległe należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 4 012 429,02 

złotych. Zaległości w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Tabela 14 -  Należności pozostałe do zapłaty według stanu na 31.12.2018. 

 
 

Nazwa gminy/miasta 
Należności pozostałe 
do zapłaty na 
31.12.2018 

Gmina Starogard 490 130,42 

Gmina  Bobowo 120 159,12 

Miasto Starogard 357 209,40 

Miasto Skórcz 59 942,19 

Gmina Skórcz 220 879,70 

Gmina Osiek 50 993,33 

Gmina Smętowo 208 135,41 

Gmina Czara Woda 20 304,70 

Gmina Kaliska 135 572,73 

Gmina Osieczna 59 735,80 

Gmina Lubichowo 269 851,48 

Gmina Zblewo 222 993,13 

Miasto Skarszewy 220 393,70 

Gmina Karsin 86 576,31 

Gmina Kościerzyna 345 076,43 

Gmina Stara Kiszewa 259 092,55 

Miasto Kościerzyna 418 840,66 

Gmina Liniewo 67 636,13 

Gmina Nowa Karczma 178 486,50 

Gmina Przywidz 220 419,33 

Ogółem 4 012 429,02 
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VII.  Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

 

Związek Gmin Wierzyca na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadał mienia 

komunalnego, żadnych praw własności oraz posiadania. 

 

 

 

VIII.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

w 2018 roku. 

 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w dniu 14 listopada 2017 podjął uchwałę      

nr 26/2017 ustalającą projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 

wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. 

Uchwała została  przedstawiona organowi stanowiącemu Związku oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego do projektu 

przygotowano projekt uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku. 

W dniu 18 grudnia 2017 r. podjęto Uchwałę nr XXVI/129/2017  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021.   

Dokonywanie zmian budżetu w zakresie określonym w art. 229 ustawy o Finansach 

Publicznych niesie za sobą konieczność dostosowania wielkości zawartych w 

wieloletnie prognozie finansowej do znowelizowanego budżetu. 

 

W 2018 roku Zgromadzenie Związku dokonało następujących zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

1) Uchwałą Nr XXVIII/134/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku zmian dokonano  

w planie dochodów oraz wydatków. Zmian dokonano poprzez zwiększenie 

planu dochodów bieżących do faktycznego wykonania o kwotę 498 230,00 

zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 266 620,33 zł na co składały się 

zwiększone dochody o kwotę 498.230,00 oraz wprowadzony do budżetu  

przychód, który stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 768 390,33 

zł. Zaplanowano deficyt budżetu Związku w wysokości 1.768.390,33 złote, 

który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat 

ubiegłych. 

 

2) Uchwałą Nr XXIX/138/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku zmian dokonano w 

planie dochodów i wydatków polegającej na zwiększeniu  planu  dochodów  

majątkowych  w  2018  roku o kwotę 124 357,10 zł., w dziale 900 rozdziale 

90002 § 6257. Plan dochodów zwiększono na podstawie informacji o 

rozstrzygnięciu konkursu przez Zgromadzenie 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 Województwa 
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Pomorskiego uchwały projektowi ZGW przyznano dofinansowanie w 

wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 1 382 536,00 

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. 

Natomiast w planie wydatków zmian  dokonano  poprzez  zwiększenie   

planu  wydatków  majątkowych  w  2018  roku o kwotę 124 357,10 zł. w dziale 

900, rozdziale 90002 § 6057. Dodano paragraf 6059 i przeniesiono z § 6050  

( plan 156 000,00 zł) kwotę 21 945,37 złotych. Plan wydatków dostosowano 

do otrzymanej informacji o przyznaniu dofinansowania inwestycji  pn. 

„Utworzenie  Punktu   Selektywnego   Zbierania  Odpadów  Komunalnych w 

Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Uchwały nr 659/339/18 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21.06.2018 roku. 

 

3) Uchwałą Nr XXX/141/2018 z dnia 28 września 2018 roku zmian dokonano w 

planie dochodów i wydatków. W planie dochodów zmian dokonano   

poprzez  zwiększenie  planu  dochodów   o łączną kwotę 85.079,25 zł. 

Zwiększeń dokonano w następujących źródłach dochodów: 1. Zwiększono 

plan dochodów w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 – wpływy z pozostałych 

odsetek o  kwotę 17.700,00 złotych. Zwiększenia dokonano w oparciu o 

przewidywane wykonanie dochodów z tytułu lokat bankowych  na paragrafie 

0920. Łączny plan po zmianach wynosił 22.700,00 złotych. 2. Zwiększono  

plan dochodów w dziale 900, rozdziale 90002 § 0910 - odsetki od 

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o  kwotę 63.000,00 zł. 

Zwiększenia dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 

paragrafie 0910. Łączny plan po zmianach wynosił 183.000,00 złotych.  

3.Zwiększono plan dochodów  w dziale 900, rozdziale 90002 § 0920 – wpływy 

z pozostałych odsetek o  kwotę 4.379,25 zł., do faktycznego wykonania 

dochodów  w § 0920.  Łączny plan  po zmianach  wynosił  27.259,25  złotych. 

Plan wydatków zwiększono o kwotę 85.079,25  zł., w dziale 900, rozdziale 

90002- gospodarka odpadami. Zwiększeń dokonano w następujących 

paragrafach: 1. Plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w 

kwocie 53.050,00 złotych – zwiększono  do kwoty 83.050,00 zł., w związku z 

potrzebą zakupienie koperto – zwrotek oraz tonerów do urządzeń 

wielofunkcyjnych z uwagi na zaistniałą potrzebę poinformowania 

mieszkańców o zmianie sposobu segregowania odpadów komunalnych oraz 

obowiązku zmiany deklaracji. 2. Plan wydatków w § 4280 – zakup usług 

zdrowotnych w kwocie 2.000,00 złotych – zwiększono do kwoty 3.200,00 zł., 

w związku z potrzebą skierowania do końca roku budżetowego siedmiu 

pracowników biura Zawiązku na okresowe badania lekarskie. 3. Plan 

wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 22.576.334,33 złote 

zwiększono do kwoty 22.624.093,58 zł., w związku z potrzebą zamówienia 

usługi dodruku broszur informujących dla mieszkańców o prawidłowej 
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segregacji odpadów komunalnych oraz pokrycia zwiększonych nakładów na 

wysyłki pocztowe.  4. Plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania 

sądowego i komorniczego w kwocie 63.880,00 złote – zwiększono do kwoty 

70.000,00 złotych, na pokrycie kosztów postępowania komorniczego. 

 

4) Uchwałą Zarządu Nr 9/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku dokonano 

aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 2021 uchwalonej 

dnia 18 grudnia 2017 roku Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca                  

Nr XXVI/129/2017  zmienionej w trakcie roku  Uchwałą Nr XXVIII/134/2018 w 

dniu 21.06.2018, Uchwałą Nr XXIX/138/2018 w dniu 23.07.2018 oraz 

Uchwałą  Nr XXX/141/2018 w dniu 28.09.2018 roku. 

 

5) Uchwałą Nr I/13/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku zmian dokonano w planie 

dochodów i wydatków. W planie dochodów zmian dokonano   poprzez  

zwiększenie  planu  dochodów o łączną kwotę 20.000,00 złotych. Zwiększeń 

dokonano w następujących źródłach dochodów: Dodano dział 900 rozdział 

90002 § 246 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych i ustalono  plan w wysokości 

20.000,00 złotych. Związek Gmin Wierzyca złożył wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach 

konkursu na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla 

województwa pomorskiego ( edycja 2018) na zadanie pod nazwą „Gotowi w 

przyszłość, czyli w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna. Wniosek Związku 

został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu w formie 

dotacji do kwoty 20.000,00 złotych. W dniu  27.11.2018 roku WFOŚiGW 

przelał na konto Związku Gmin Wierzyca kwotę 20.000,00 po akceptacji 

rozliczenia do umowy nr WFOŚ/D/851/133/2018 zawartej w dniu 20.08.2018r. 

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gotowi w przyszłość czyli w 

kierunku GOZ” – kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca. Plan 

wydatków zwiększono o kwotę 20.000,00  złotych w dziale 900, rozdziale 

90002- gospodarka odpadami. Zwiększeń dokonano w  § 4300 – zakup usług 

pozostałych. Plan w kwocie 22.624.093,58 złote – zwiększono do kwoty 

22.644.093,58 złote, w związku z przekazaniem w dniu  26.11.2018 roku 

przez WFOŚiGW środków finansowych w ramach umowy nr 

WFOŚ/SD/851/133/2018 w wysokości   20.000,00 po akceptacji rozliczenia 

do w/w umowy  na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gotowi w 

przyszłość czyli w kierunku GOZ” – kampania edukacyjna Związku Gmin 

Wierzyca. 
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W wyniku dokonanych zmian  plan dochodów na koniec  2018 roku stanowił 

23 354 974,35 zł., w tym dochody bieżące 23 230 617,25 zł., dochody majątkowe 

124 357,10 zł., natomiast plan wydatków stanowił 25 123 364,68 zł., z podziałem 

na  wydatki bieżące w wysokości 24 843 007,58 złote oraz wydatki majątkowe           

w wysokości 280 357,10 złotych. 

 

Wykonanie planu  dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych           

z uwzględnieniem limitów na zadania i zakupy inwestycyjne. 

 

Łączny plan dochodów majątkowych na koniec 2018 roku wynosił  124.357,10 zł., 

natomiast łączny plan wydatków majątkowych 280.357,10 zł. Limit wydatków na 

zadania inwestycyjne ustalono w wysokości 246.357,10 zł., a limit na zakupy 

inwestycyjne wynosił 34.000,00 zł. Związek nie dokonał w analizowanym roku 

sprawozdawczym żadnych zakupów inwestycyjnych więc plan na zakupy 

inwestycyjne  w wysokości 34.000,00 zł., nie został wykonany. Wydatki związane z 

limitem zadań inwestycyjnych przedstawia poniższy opis. 

 

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami 

finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. 

 

1) Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki 

majątkowe - związane z limitem zadań inwestycyjnych). 

Tytuł projektu: Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Skórczu. 

Rozdział 90002, jednostka realizująca Związek Gmin Wierzyca. 

Lata realizacji: 2018-2019 

Wykonanie w 2018 –  47.847,00 zł (19,42%  planu -  246.357,10 zł ), na plan 

składają się § 6050 w wysokości 100.054,63 zł., § 6057 w wysokości 124.357,10 zł. 

oraz        § 6059 w wysokości 21.945,37zł. 

Źródła finansowania wydatków w 2018 r.: 

 środki z budżetu związku § 6050 – 1.107,00 zł (1,11%  planu -  100.054,63 zł., 

plan niewykorzystany 98.947,63zł.), 

 środki z budżetu związku – wkład własny § 6059 – 7.011,00 zł (31,95%  planu 

-  21.945,37 zł., plan niewykorzystany 14.934,37 zł.),  

 środki z budżetu związku na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE § 6057 – 39.729,00 zł 

(31,95%  planu -  124.357,10 zł., plan niewykorzystany 84.628,10 zł.) 

Wykorzystany limit zobowiązań majątkowych w 2018roku  dotyczący § 6057 i § 6059 

– zgodny z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wynosi  – 

46.740 zł., ( planowany -146.302,47 zł.) 

Wartość całego projektu wynosi 1 626 513,02 zł., w tym planowana kwota 

dofinansowania w wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż      

1 382 536,00zł., natomiast wkład własny Związku Gmin Wierzyca stanowi pozostałe 
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15% tj. 243 976,97 złotych. Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano na lata 

2018 -2019, rok zakończenia przedsięwzięcia jest zgodny z wieloletnią prognozą 

finansową. W 2018 roku poniesiono nakłady na opracowanie Studium Wykonalności, 

kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz program funkcjonalno- użytkowy. Umowę na 

dofinansowanie podpisano 24 lipca 2018 roku. 

 

Podsumowując budżet Związku Gmin Wierzyca na koniec 2018 r. zrealizowany 

został po stronie dochodów w wysokości 97,02%  natomiast po stronie  wydatków - w 

blisko 90%. Łączny plan dochodów Związku stanowił 23.354.974,35 zł., łączne 

wykonanie dochodów 22.659.282,09 zł.,(z czego plan dochodów bieżących stanowił 

23.230.617,25 zł., a wykonanie dochodów bieżących 22.659.282,09 zł., plan 

dochodów majątkowych stanowił 124.357,10 zł., dochodów majątkowych nie 

otrzymano). Łączny plan wydatków Związku stanowił 25.123.364,68 zł., natomiast 

łączne wykonanie wydatków 22.530.811,50 zł, (z czego plan wydatków bieżących 

stanowił 24.843.007,58 zł., a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 

22.482.964,50 zł., plan wydatków majątkowych stanowił 280.357,10 zł., a wykonanie 

wydatków majątkowych wyniosło 47.847,00 zł.) 

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku Związku wydatki 

bieżące na koniec 2018 roku wyniosły 22.482.964,50 zł, dochody bieżące – 

22.659.282,09 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat 

ubiegłych – 24.427.672,42 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi wyniosła 176.317,59 zł, natomiast różnica między dochodami 

bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę z  lat  ubiegłych , a  wydatkami  bieżącymi  

wyniosła 1.944.707,92 zł.                    

Biorąc  powyższe pod  uwagę, należy  stwierdzić, że budżet  Związku Gmin Wierzyca 

za 2018 rok został wykonany prawidłowo. 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu 

                                                                             Związku Gmin Wierzyca 

 

Marcin Nowak 
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