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I.  WSTĘP  

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało konieczność 

dostosowania polskiego prawa do obowiązujących przepisów prawa unijnego, 

m.in. w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Polska zobowiązała 

się do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami,    

a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych na składowiskach 

odpadów komunalnych oraz zmniejszenia w nich udziału odpadów 

biodegradowalnych. Zobowiązała się również do znacznego zwiększenia odzysku  

i recyklingu innych frakcji odpadów. W związku z tym nastąpiły istotne zmiany 

przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Przede wszystkim 

zmianie uległa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 

185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r.                   

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897). Znowelizowana ustawa 

zobowiązała gminy do gruntownej zmiany dotychczasowego systemu gospodarki 

odpadami, a przede wszystkim do przejęcia przez nie własności odpadów 

(władztwa nad odpadami) oraz zmniejszania ilości odpadów trafiających na 

składowiska. Gminy w wyznaczonych terminach zobowiązane są do osiągnięcia 

odpowiednich poziomów redukcji ilości odpadów biodegradowalnych                     

i zwiększenia recyklingu pozostałych frakcji odpadów. Znowelizowana ustawa 

nałożyła na gminy liczne obowiązki i zadania, których realizacja pozwoli wdrożyć 

odpowiedni system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

W celu realizacji wymienionego wyżej obowiązku w sposób najbardziej 

efektywny, 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 –  
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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. 

 

Na dzień 30.06.2021  w skład Związku Gmin Wierzyca wchodzi dziesięć gmin: 

cztery gminy powiatu kościerskiego tj. Nowa Karczma, Stara Kiszewa, gmina 

Kościerzyna i miasto Kościerzyna, pięć gmin powiatu starogardzkiego tj. Bobowo,  

Lubichowo, Smętowo Graniczne, gmina Skórcz, miasto Skórcz oraz  z powiatu 

gdańskiego gmina  Przywidz. 

 

Organem stanowiącym jest Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca,                        

a wykonawczym Zarząd Związku Gmin Wierzyca.  

 

W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast           

i gmin pozostających w Związku Gmin Wierzyca. 

 

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia od 01.01.2017 pełni  

Pan Grzegorz Piechowski – reprezentant gminy Kościerzyna. 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia:  od 18.12.2018 pełni 

Pan Andrzej Toczek –  reprezentant gminy Lubichowo.  

 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w  2021 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   

     roku 2021. 

 

Projekt budżetu Związku Gmin Wierzyca został przyjęty Uchwałą Zarządu                 

nr 13/2020 w dniu 13 listopada 2020 roku, w którym dochody budżetu ustalono    

w wysokości 23.944.000,00 złotych z podziałem na dochody bieżące                          

w wysokości 23.944.000,00 złotych, dochodów majątkowych nie ustalono.  

 

Natomiast wydatki ustalono również w wysokości 23.944.000,00 złotych               

z podziałem na  wydatki  bieżące w wysokości 23.864.000,00 złotych, oraz 

wydatki  majątkowe w wysokości 80.000,00 złotych. Jak wynika z powyższych 

kwot dochody i wydatki budżetu były ustalone w równych kwotach (budżet 

zrównoważony), a więc nie zaplanowano innych przychodów  i rozchodów.  

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki                

w wysokości 70.000,00 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 156/z120/P/II/20 Składu Orzekającego RIO             

w Gdańsku z dnia 19 listopada 2020 roku) oraz organu stanowiącego do projektu 

budżetu przygotowano projekt uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku. 

 

W dniu 17 grudnia 2020r., podjęto Uchwałę nr XVI/67/2020 w sprawie 

uchwalenia budżetu na rok 2021. 

 

 

W okresie 2021 roku w budżecie Związku dokonano następujących zmian: 

 

1) W dniu 06 sierpnia 2021 Uchwałą XIX/73/2021 Zgromadzenie Związku 

Gmin Wierzyca ustalono wysokość dopłaty gmin – uczestników Związku 

na pokrycie przewidywanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych 

do terminowego regulowania zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności 

finansowej Związku. Dopłatę ustalono w wysokości 2.296.682,63 zł. 
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2) W dniu 17 września 2021 Uchwałą Nr XX/75/2021 Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca ustaliło roczną składkę członkowską na rok 

2022. Obowiązek podjęcia uchwały wynika z § 18 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca. Wysokość rocznej składki członkowskiej, przypadająca na 

jednego mieszkańca gminy będącej członkiem Związku, powinna w części 

zabezpieczyć pokrycie bieżących wydatków Związku tj. m.in. kosztów 

kampanii informacyjnej wprowadzonego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, kosztów obsługi Zgromadzenia i Zarządu Związku, kosztów 

różnego typu akcji np. sprzątanie świata, różnych konkursów ekologicznych 

itp. Stawkę rocznej opłaty członkowskiej ustalono w wysokości 4 zł 

przypadającej na jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku. 

Łączna składka członkowska na 2022 rok wynosi 332.732,00 zł. 

 

3) W dniu 17 września 2021 Uchwałą Nr XX/76/2021 Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz 

wydatków. 

  Zmiany w planie dochodów polegały na:  

a) Zwiększono plan dochodów bieżących o  kwotę 2.296.682,63 złotych         

w dziale 900, rozdziale 90002 § 290 (wpływy z wpłat gmin na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin                            

na dofinansowanie zadań bieżących). Po zmianie plan dochodów w § 290 

wynosi 2.462.488,63 zł. 

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

uczestników nie wystarczały na pokrycie wydatków, dnia 06.08.2021 

Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie dopłaty dla wszystkich 

uczestników Związku. Dopłatę ustalono w wysokości 27,61 złotych na 

jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku. Dopłatę 

przeliczono według liczby mieszkańców zawartej w informacji statystycznej 

Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 

roku.  

Zasadnym było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat na pokrycie 

zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do terminowego 

uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności 

finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 

Statutu Związku Gmin Wierzyca, zgodnie  z którym: „Jeżeli dochody 

własne Związku oraz składki gmin - uczestników nie wystarczają na pokrycie 

wydatków, gminy zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej 
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przez Zgromadzenie Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na 

danego uczestnika Związku winna być proporcjonalna do liczby 

mieszkańców uczestnika Związku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 

rok obrachunkowy”. Mechanizm naliczania dopłaty na podstawie paragrafu 

20 Statutu, stosowany był w Związku Gmin Wierzyca w okresach 

wcześniejszych. 

Zmiany w planie wydatków polegały na: 

a) Plan wydatków w § 430 - zakup pozostałych usług - zwiększono o kwotę 

2.296.682,63 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych              

z obsługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

oszacowanych na podstawie przewidywanej sumy kosztów umów na 

odbiór,  transport i zagospodarowanie odpadów. Po zmianie plan wydatków 

w § 430 wynosił 23.893.870,81 zł. 

 

       

4) W dniu 29 września 2021 Uchwałą Nr 18/2021 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał zmian w planie wydatków budżetu. 

 

   Zmiany w planie wydatków polegały na: 

a) Plan wydatków w § 440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 

zwiększono o kwotę 1.200,00 złotych, plan wydatków po zmianie wyniósł 

35.400,00zł. 

b) Plan wydatków w § 470 – szkolenie pracowników - zmniejszono o kwotę 

1.200,00 złotych, plan wydatków po zmianie wyniósł 18.800,00 zł 

 

 

5) W dniu 10 listopada  2021 Uchwałą Nr 19/2021 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał zmian w planie wydatków budżetu. 

 

Zmiany w planie wydatków polegały na: 

 

a) Plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększono  o kwotę 

304.600,00 złotych. Plan po zmianie wyniósł  24.208.470,81 złotych.  
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b) Plan wydatków w § 3020 -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  

zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 3.000,00 

złotych. 

c) Plan wydatków w § 4170 -  wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono           

o kwotę 7.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 43.000,00 złotych. 

d) Plan wydatków w § 4190 -  nagrody konkursowe zmniejszono o kwotę 

4.000,00 zł.  Plan po zmianie wyniósł  0,00 złotych.  

e) Plan wydatków w § 4210 -  zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 

30.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł  50.000,00 złotych.  

f) Plan wydatków w  § 4260 -  zakup energii zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł.  

Plan po zmianie wyniósł 15.000,00 złotych.  

g) Plan wydatków w § 4270 -  zakup usług remontowych o kwotę 17.000,00 zł.  

Plan po zmianie wyniósł  3.000,00 złotych. 

h) Plan wydatków w § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych zmniejszono  o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianie 

wyniósł 8.000,00 złotych.  

i) Plan wydatków w § 4410 -  podróże służbowe krajowe zmniejszono o kwotę 

2.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł  2.000,00 złotych.  

j) Plan wydatków w § 4430 -  różne opłaty i składki zmniejszono  o kwotę 

3.700,00 zł. Plan po zmianie wyniósł  6.300,00 złotych.  

k) Plan wydatków w § 4480 -  podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 

2.400,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 600,00 złotych. 

l) Plan wydatków w § 4610 - koszty postepowania sądowego                            

i prokuratorskiego zmniejszono o kwotę 62.000,00 zł. Plan po zmianie 

wyniósł  28.000,00 złotych.  

m) Plan wydatków w § 4700 -  szkolenie pracowników zmniejszono o kwotę 

7.500,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 11.300,00 złotych.  

n) Plan wydatków w § 4710 -  wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł  

9.500,00 złotych.  

o) Plan wydatków w § 6060 -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 

0.00 złotych.  

Zmniejszenia planu wydatków w w/w §, które zostały przeniesione do           

§ 4300 - zakup usług pozostałych przeznaczono na wydatki związane           

z usługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych za 

rok 2021. 
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Rozwiązano  rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 

70.000,00 złotych, którą przeniesiono  do § 4300 i przeznaczono na wydatki 

związane z usługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych za rok 2021. 

 

6) W dniu 24 listopada 2021 Uchwałą Nr 24/2021 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał zmian w planie wydatków budżetu. 

 

   Zmiany w planie wydatków polegały na: 

a) Plan wydatków w § 417 – wynagrodzenia bezosobowe  - zwiększono           

o kwotę 1.000,00 złotych, plan wydatków po zmianie wyniósł 44.000,00 zł. 

b) Plan wydatków w 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

- zmniejszono o kwotę 1.000,00 złotych. Plan wydatków po zmianie wyniósł 

27.000,00 zł. 

 

Zmiana podyktowana była potrzebą zawarcia umów zlecenia                         

z pracownikami Związku na przeprowadzenia kampanii ekologicznej. 

 

 

7) W dniu 16 grudnia 2021 Uchwałą XXII/83/2021 Zgromadzenie Związku 

Gmin Wierzyca ustalono wysokość dopłaty gmin – uczestników Związku 

gmin wierzyca  na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu. Dopłatę ustalono w wysokości 1.723.551,76 zł. 

 

8) W dniu 23 grudnia 2021 Uchwałą Nr XXIII/84/2021 Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz 

wydatków. 

 

  Zmiany w planie dochodów polegały na:  

 

a) Zwiększono plan dochodów bieżących o  kwotę 1.723.551,76 złotych          

w dziale 900, rozdziale 90002 § 290 (wpływy z wpłat gmin na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 

dofinansowanie zadań bieżących). Po zmianie plan dochodów w § 290 

wyniósł 4.186.040,39 zł. 
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Z uwagi na fakt, iż dochody własne Związku oraz składki gmin-uczestników 

nie wystarczały na pokrycie wydatków, dnia 16.12.2021 roku Zgromadzenie 

podjęło uchwałę w sprawie dopłaty dla wszystkich uczestników Związku. 

Dopłatę ustalono w wysokości 20,72 złotych na jednego mieszkańca gminy 

będącej uczestnikiem Związku. Dopłatę przeliczono według liczby 

mieszkańców zawartej w informacji statystycznej Głównego Urzędu 

Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

Uzasadnionym było więc podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat na 

pokrycie zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do 

terminowego uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu 

utrzymania płynności finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 

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

Związku oraz składki gmin - uczestników nie wystarczają na pokrycie 

wydatków, gminy zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej 

przez Zgromadzenie Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na 

danego uczestnika Związku winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców 

uczestnika Związku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

obrachunkowy”. Mechanizm naliczania dopłaty na podstawie paragrafu 20 

Statutu, stosowany był w Związku Gmin Wierzyca w okresach 

wcześniejszych. 

 

Zmiany w planie wydatków polegały na: 

a) Zwiększeniu planu wydatków w § 430 - zakup pozostałych usług -               

o kwotę 1.723.551,76 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z obsługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Po zmianie plan wydatków w § 430 wynosi 25.922.022,57 zł. 
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III.  Realizacja dochodów budżetowych 2021 roku. 

 

W roku 2021 dochody budżetu na plan 27.964.234,39 złotych wykonano    

w wysokości 26.771.700,05  złotych, tj. w 95,75%. 

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia   

poniższe zestawienie tabelaryczne: 

 

 

Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Wierzyca w 2021 roku. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan ogółem Wykonanie w  

2021 

% 

wykona

nia 

Bieżące   

900     Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

27.961.234,39 26.771.700,05 95,75 

  90002   Gospodarka 

odpadami 
23.555.084,00 22.855.896,16 97,03 

  0490 Wpływy z innych 

lokalnych opłat 

pobieranych przez 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego na 

podstawie 

odrębnych ustaw 

 

23.555.084,00 

 

22.855.896,16 

 

97,03 

 90026  Pozostałe 

działania 

związane 

z gospodarką 

odpadami 

 

   4.406.150,39 

 

3.915.803,89 

 

88,87 

  0640 Wpływy i innych 

opłat 
100 000,00 55.075,67 

 

55,08 

  0910 Odsetki od 

nieterminowych 

wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

120 000,00  121.782,15 101,49 

 

 

 

 0940 Wpływy z 

rozliczeń / 

zwrotów z lat 

ubiegłych 

0,00 50,00 100,00 
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 0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

 

 

110,00 

 

345,52 

 

314,11 

    2900 Wpływy z wpłat 

gmin i powiatów 

na rzecz innych 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego oraz 

związków gmin 

lub związków 

powiatów na 

dofinansowanie 

zadań bieżących 

 

 

4.186.040,39 

 

 

3.738.550,55 

 

 

89,31 

758   

 

Różne rozliczenia 3.000,00 0,00 

 

0,00 

 75814  Różne rozliczenia 

finansowe 
3.000,00 0,00 0,00 

  0920 Wpływ z 

pozostałych 

odsetek 

3.000,00 0,00 0,00 

Bieżące 27.961.234,39 26.771.700,05     95,75 

Ogółem: 27.964.234,39 26.771.700,05     95,75 

 

1. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetu były wpływy z opłat 

pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 

22.855.896,16 złotych, co stanowi 97,03 % 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 2021 wynosił 25.538.248,52 złotych, który wylicza się           

w sposób następujący: salda początkowe ( zaległości – nadpłaty 2020) plus 

przypisy roku 2021 minus odpisy roku 2021. W roku 2021 otrzymane dochody 

tytułem wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 

22.855.896,16 złotych. Zaległość na koniec roku wyniosła  3.535.226,12 złotych,  

w tym nadpłaty wynosiły 852.873,76 złotych. 

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2021 roczny przypis (wraz                                

z zaległościami na 31.12.2020) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 25.538.248,52 złotych, dokonane wpłaty  wynoszą 22.855.896,16  złotych,  

dokonane nadpłaty – 852.873,76 złotych, natomiast zaległe należności do zapłaty 

3.535.226,12 złotych. 
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Wykaz przypisów, wpłat, zaległości oraz nadpłat wg stanu na dzień 31.12.2021 

roku dla poszczególnych gmin przedstawia się następująco: 

 

Tabela 2 - Przypisy, wpłaty, zaległości i nadpłaty. 

 

 

Nazwa gminy/miasta 
Należności  
wg stanu na 
31.12.2021 

Dochody 
wykonane do 
dnia 
31.12.2021 

Należności 
pozostałe do 
zapłaty 
ogółem na 
31.12.2021 

Nadpłaty na 
31.12.2021 

Gmina Bobowo 890 973,26 762 311,53 148 284,78 19 623,05 

Gmina Kościerzyna 4 500 561,10 4 333 267,39 328 906,52 161 612,81 

Miasto Kościerzyna  7 209 604,12 7 024 690,98 313 264,79 128 351,65 

Gmina Lubichowo 2 155 464,73 1 924 230,87 322 941,36 91 707,50 

Gmina Nowa Karczma 1 985 455,28 1 826 779,28 211 067,73 52 391,73 

Gmina Skórcz 1 318 218,79 1 096 071,98 254 874,45 32 727,64 

Miasto Skórcz 1 008 364,08 979 193,74 56 459,83 27 289,49 

Gmina Smętowo Gr. 1 512 072,15 1 329 676,84 215 078,29 32 682,98 

Gmina Stara Kiszewa 2 066 331,30 1 866 316,20 283 158,34 83 143,24 

Gmina Przywidz 1 825 531,36 1 582 853,93 295 285,81 52 608,38 

Gmina Czarna Woda 11 259,22 1 178,46 11 014,64 933,88 

Gmina Kaliska 70 018,56 4 868,13 76 118,98 10 968,55 

Gmina Karsin 47 077,35 4 555,85 51 322,00 8 800,50 

Gmina Liniewo 37 075,04 7 304,95 36 601,33 6 831,24 

Gmina Osieczna 39 724,75 4 155,18 41 348,74 5 779,17 

Gmina Osiek 39 030,72 1 604,98 43 314,98 5 889,24 

Gmina Skarszewy 167 734,87 19 985,38 154 130,12 6 380,63 

Gmina Starogard Gd. 355 506,71 43 986,16 340 976,98 29 456,43 

Miasto Starogard Gd. 201 333,58 30 144,76 214 417,78 43 228,96 

Zblewo 96 911,55 12 719,57 136 658,67 52 466,69 

Ogółem 25 538 248,52 22 855 896,16 3 535 226,12 852 873,76 

      

 

2. Kolejne źródło dochodu stanowiły 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. 
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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 2021 kwota 

rozliczonych i wpłaconych odsetek wynosiła  121.782,15 złotych co stanowi 

101,49 % 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 5.440  upomnień. Dochody otrzymane z tytułu kosztów upomnienia na 

dzień 31 grudnia 2021 wyniosły 55.075,67 złotych co stanowi 55,08% do 

planowanych wpływów, spora część podatników nadal zalega z  opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek w roku 2021 do komorników  

Urzędów Skarbowych oraz do Komorników Sądowych łącznie skierował  1.049 

tytułów wykonawczych  w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.  

Szczegółową informację dotyczącą ilości wystawionych upomnień oraz tytułów 

wykonawczych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

w poszczególnych miesiącach zamieszczono w tabelach nr 6 i 7. 

 

Zaległości wymagalne (netto) w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi   na dzień 01 stycznia 2021 wynosiły 3.622.635,75  złotych, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2021 wynosiły 3.528.034,36 złotych (należności 

ogółem minus decyzje o rozłożeniu na raty tj. 3.535.226,12 zł. – 7.191,76 zł.) 

Spadek zaległości  jest wynikiem zarówno prowadzonych kontroli w terenie, 

windykacją  „miękką” tj. 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 mają również prowadzone postepowania egzekucyjne. 

Wyniki prowadzonej egzekucji komorniczej  przedstawia następująca tabela: 

 

Tabela 3 – Informacje na temat wpłat przekazanych od organów egzekucyjnych za 

2021 rok . 
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3. Uzupełnieniem dochodów były kwartalne wpłaty składek i dopłat gmin na 

rzecz Związku, których wykonanie wynosi 3.738.550,55 złotych, co stanowi  

13,37 % wykonanych dochodów całego budżetu.  

Na w/w dochód składa się roczna składka członkowska gmin w wysokości 

165.806,00 złotych określona Uchwałą Nr  XIV/60/2020  Zgromadzenia Związku 

Gmin Wierzyca z dnia 24 września 2020r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej 

składki członkowskiej na rok 2021 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 wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2019 

roku. Ustalono stawkę rocznej opłaty członkowskiej, przypadającej na jednego 

mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku na rok 2021 w wysokości 2 zł. 

Liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku Gmin Wierzyca na dzień 

31.12.2018 wg danych GUS wynosiła 82.903 tyś. Roczna składka gmin została 

wykonana w 100% do planowanych dochodów. 

Na dochód  w § 290  składają się również dopłaty gmin ustalone Uchwałą                

Nr XIX/73/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 6 sierpnia 2021 

roku. Dopłatę gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca ustalono   w wysokości 

2.296.682,63 zł. Dopłatę ustalono w wysokości 27,61 złotych na jednego 

mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku, wg stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku, przeliczonej na podstawie liczby mieszkańców wynikającej z danych za 
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styczeń 163 37 52 6 68 25 427,22 4 880,40 705,54 29 730,25 1 195,51 30 925,76 12 084,95 11 106,76 910,50 6 823,55

luty 155 29 58 10 58 20 038,55 4 514,11 570,20 24 056,93 1 062,96 21 347,52 7 114,80 12 878,48 0,00 5 126,61

marzec 288 62 137 11 78 53 938,19 17 160,40 2 025,87 69 757,27 3 324,93 73 082,20 22 865,25 39 953,46 2 089,25 8 174,24

kwiecień 252 66 120 5 61 60 927,49 16 056,09 1 791,83 75 181,21 3 706,57 78 887,78 33 934,83 39 291,09 436,10 5 225,76

maj 209 59 76 6 68 34 436,42 7 523,10 1 398,65 41 231,26 1 958,20 43 189,46 16 459,71 17 078,83 882,41 7 871,74

czerwiec 233 57 87 7 82 47 639,77 8 630,96 1 541,80 55 288,72 2 653,29 57 942,01 18 175,45 26 535,14 769,63 12 461,79

lipiec 143 36 44 3 60 20 705,08 4 161,88 763,50 24 916,09 1 124,50 26 040,59 8 002,95 9 301,98 1 093,51 7 637,70

sierpień 156 22 56 0 78 17 488,73 3 909,09 481,43 20 961,98 911,27 21 873,25 6 092,47 11 045,72 0,00 0,00

wrzesień 129 25 40 2 62 20 167,35 5 535,23 365,34 24 412,42 1 057,06 25 469,48 8 663,32 8 258,72 597,30 7 950,14

październik 133 31 30 15 57 22 499,27 3 615,20 801,14 26 479,32 1 180,19 27 659,51 11 538,70 6 067,54 3 401,67 6 651,60

listopad 150 56 41 2 51 241,96 29,09 23,20 279,53 14,72 294,25 24 724,80 12 147,24 785,50 6 994,71

grudzień 120 33 26 9 52 20 135,21 4 831,50 478,43 24 599,61 845,53 25 445,14 7 806,35 5 363,14 3 288,69 8 986,96

Ogółem 2131 513 767 76 775 343 645,24 80 847,05 10 946,93 416 894,59 19 034,73 432 156,95 177 463,58 199 028,10 14 254,56 83 904,80
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rok 2020 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkańców 

wchodzących w skład Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2020 wg danych 

GUS wynosiła 83.183 tyś. 

Uchwała została podjęta ze względu na pokrycie zakładanego niedoboru środków 

pieniężnych niezbędnych do terminowego uregulowania już istniejących 

zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 Statutu 

Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z którym: „Jeżeli dochody własne Związku oraz 

składki gmin - uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków, gminy 

zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie 

Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na danego uczestnika Związku 

winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców uczestnika Związku na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy”. Mechanizm naliczania dopłaty 

na podstawie paragrafu 20 Statutu, stosowany był w Związku Gmin Wierzyca w 

okresach wcześniejszych. Mechanizm ustalenia wysokości dopłaty polegał na 

zestawieniu istniejących zobowiązań z dostępnymi środkami na kontach Związku 

na dzień 23 lipca 2021 roku. Powstała różnica pomiędzy zobowiązaniami               

a dostępnymi środkami na kontach stanowi  kwotę dopłaty. Dopłata gmin została 

wykonana w 100% do planowanych dochodów. 

 

Na dochód  w § 290  składają się również dopłaty gmin ustalone Uchwałą                

Nr XXII/83/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 16 grudnia 2021 

roku. Dopłatę gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca ustalono   w wysokości 

1.723.551,76 zł. Dopłatę ustalono w wysokości 20,72 złotych na jednego 

mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku, wg stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku, przeliczonej na podstawie liczby mieszkańców wynikającej z danych za 

rok 2020 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkańców 

wchodzących w skład Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2020 wg danych 

GUS wynosiła 83.183 tyś. 

Uchwała została podjęta z uwagi na fakt, iż dochody własne Związku oraz składki 

gmin-uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków.  

Uzasadnionym było więc podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat na pokrycie 

zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do terminowego 

uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności 

finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 Statutu  
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Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z którym: „Jeżeli dochody własne Związku oraz 

składki gmin - uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków, gminy 

zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie 

Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na danego uczestnika Związku 

winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców uczestnika Związku na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy”.  Mechanizm naliczania 

dopłaty na podstawie paragrafu 20 Statutu, stosowany był w Związku Gmin 

Wierzyca w okresach wcześniejszych. Mechanizm ustalenia wysokości dopłaty 

polegał na zestawieniu istniejących zobowiązań z dostępnymi środkami na 

kontach. Dopłata gmin w 2021 roku została wykonana w 74,04% do planowanych 

dochodów. Pozostała część dopłaty została wpłacona w roku 2022 zgodnie             

z uchwalonym terminem dokonywania wpłat wynikającym z w/w uchwały tj.  do 

28.02.2022. 

 

4. Na uzyskany dochód niewielki wpływ miały również wpływy                                 

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości  50,00 złotych,  wpływy z 

różnych dochodów w kwocie 345,52 złotych co stanowi wynagrodzenie 

płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

 

 

 

 

W roku 2021 Dział Wymiaru  dokonał następujących czynności związanych: 

 

1. Z obszarem deklaracji: 

a) Wprowadzono 3.867  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

b) Sporządzono 3.867 potwierdzeń wpływu deklaracji. 

c) Sporządzono 292  informacji o korekcie deklaracji z urzędu. 

d) Sporządzono 51 wniosków w sprawie  przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego.  

e) Sporządzono 20.538 zawiadomień o zmianie stawki opłaty                     

za gospodarowanie odpadami wraz z wezwaniami do złożenia deklaracji. 

2. Z obszarem postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) Sporządzono 812  postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego. 

b) Sporządzono 4 wezwania do złożenia wyjaśnień. 
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c) Sporządzono 42 wnioski o udzielenie informacji do urzędów gmin            

i miast. 

d) Sporządzono 812  postanowień o zapoznaniu z materiałem dowodowym. 

e) Wydano 751 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

f) Wydano 61 decyzji określających wysokość opłaty podwyższonej         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

g) Wydano 859 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

h) Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 4 odwołania 

od decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

i) Sporządzono 16 wezwań strony lub świadka do złożenia zeznań              

w postępowaniu podatkowym. 

j) Wysłano 62 wezwania do właścicieli nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowych informujących o  konieczności złożenia deklaracji       

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

 

W roku 2021 Dział Finansowy dokonał następujących czynności związanych: 

1. Z obszarem wpłat: 

 

a) Zaksięgowano 159.760 dokonanych wpłat. 

b) Zwrócono 642 wpłat nienależnych. 

c) Sporządzono 364 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 

d) Sporządzono 60 informacji o nadpłacie, oraz 48 informacji o nadpłacie 

na podstawie art. 76 § 1 ustawy Ordynacji podatkowej. 

e) Sporządzono 21 decyzji o nadpłacie. 

 

2. Z obszarem należności: 

 

a) Wydano 136 informacji o zaległości i stanie konta. 

b) Sporządzono 54  informacji  o indywidualnym numerze konta. 

c) Udzielono odpowiedzi na 1.707 e-maili  od podatników. 

d)  Sporządzono 110 pism do podatników dotyczących obszaru wpłat. 

 

3. Z obszarem ulg podatkowych: 

a) Sporządzono 1 wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi 

podatkowej. 

b) Sporządzono 4 wezwania do złożenia wyjaśnień do wniosku w sprawie 

ulgi. 
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c) Sporządzono 4 wezwania świadka w sprawie ulgi. 

d) Sporządzono 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

e) Sporządzono 3 postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie. 

f) Sporządzono 5 postanowień o zapoznaniu się z materiałem dowodowym. 

g) Wydano 5 decyzji o odmowie udzielenia ulgi. 

h) Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty. 

i) Przekazano do SKO 3 odwołania na decyzje w sprawie ulgi podatkowej. 

j) Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ulgi. 

 

4. Z obszarem egzekucji 

 

a) Sporządzono 5.440 upomnień o zaleganiu  patrz tabela nr 6. 

b) Wystawiono 1.067 tytułów wykonawczych, patrz tabela nr 7. 

c) Wystawiono 1.831 zawiadomień do Urzędów Skarbowych o zmianie 

zaległości w uprzednio wystawionych tytułach. 

d) Wystawiono 8 wniosków o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego  do 

Urzędów Skarbowych. 

e) Sporządzono 18 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 

f) Sporządzono 5 postanowień w sprawie stanowiska wierzyciela na zarzuty 

do tytułów wykonawczych. 

g) Rozpatrzono 5 zarzutów do tytułów wykonawczych. 

h) Sporządzono 4 pisma dotyczące wznowienia postępowania 

egzekucyjnego. 

i) Zaksięgowano 2.131 wpłat  przekazanych od organów egzekucyjnych, 

patrz tabela nr 3. 

 

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 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Ilość 

wystawionych 

upomnień 

Kwota, na jaką 

wystawiono 

upomnienia 

I kwartał 1.500 537.971,23 zł 

styczeń 0 0,00 zł 

luty 812 285.768,37 zł 

marzec 688 252.202,86 zł 

II kwartał 1.415 500.143,69 zł 

kwiecień 388 121.942,16 zł 

maj 407 142.197,60 zł 

czerwiec 620 236.003,93 zł 

III kwartał 1.374 491.962,08 zł 

lipiec 140 65.759,21 zł 

sierpień 482 163.932,77 zł 

wrzesień 752 262.270,10 zł 

IV kwartał  1.151 295.912,81 zł 

październik 566 155.834,61 zł 

listopad 268 69.697,74 zł 

grudzień 317 70.380,46 zł 

Łącznie 2021 5 440 1.825.989,81 zł 
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Tabela 7 – Informacja na temat wystawionych tytułów wykonawczych w 2021 

roku. 
 

Zestawienie tytułów wykonawczych za okres od stycznia 
do grudnia 2021 r. 

Miesiąc Ilość (w szt.) Na kwotę 

I kwartał 342 582.548,20 zł 

styczeń 95 49.726,70 zł 

luty 80 32.988,70 zł 

marzec 167 80.617,30 zł 

II kwartał 475 205.725,90 zł 

kwiecień 228 85.449,80 zł 

maj 226 111.559,20 zł 

czerwiec 21 8.716,90 zł 

III kwartał 76 31.319,60 zł 

lipiec 1 808,00 zł 

sierpień 0 0,00 zł 

wrzesień 75 30.511,60 zł 

IV kwartał 174 112.779,90 zł 

październik 99 57.761,90 zł 

listopad 26 19.690,10 zł 

grudzień 49 35.327,90zł 

     Łącznie 2021 1.067 932.373,60 zł 
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W roku 2021  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 : 

- 5.728 szt. przychodzącej 

- 5.436 szt. wychodzącej 

b) Przekazano 3.867 raportów o zmianach na nieruchomościach w wyniku 

zmian deklaracji. 

c) Sporządzono 522 raportów z zakresu zgłaszanych reklamacji. 

 

2) W zakresie sprawozdawczości: 

 

W 2021 r. w zakresie sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami 

komunalnymi za 2020 r. w Bazie Danych o Odpadach (BDO) zweryfikowano 159 

sprawozdania podmiotów wpisanych do Rejestrów Działalności Regulowanej 

prowadzonych przez wójtów, burmistrzów gmin wchodzących w skład Związku 

Gmin Wierzyca. Działania te poprzedzone zostały aktualizacją rejestrów RDR 

prowadzonych przez gminy. Sporządzono i wysłano 126 powiadomień i wezwań 

do prawidłowego złożenia rocznych sprawozdań składanych przez podmioty 

zobowiązane do ich składania. Przygotowano, sporządzono i wysłano                    

w ustawowym terminie, tj. do dnia 31.03.2021 r. - 10 sprawozdań rocznych wójta, 

burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2020 r. składanych do Marszałka Województwa oraz do Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Sporządzono 12 korekt sprawozdań rocznych dla 

wszystkich gmin wchodzących w skład Związku Gmin Wierzyca za 2019r. 

zgodnie z wytycznymi uaktualnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego. Sporządzono 24 korekty sprawozdań wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi za 2020 r. na podstawie złożonych korekt przez podmioty 

zobowiązane do składania sprawozdań w bazie BDO. 

W terminie do 15.03.2021 r. sporządzono i wysłano do Marszałka Województwa 

Pomorskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2020 r.     

z zakresu prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych         

w Skórczu. 

W ustawowym terminie, tj. do dnia 30.04.2021 r. opracowano i sporządzono 

analizę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Wierzyca   

za 2020 r. 

W terminie do 15 kwietnia 2021 r. zostały przygotowane, opracowane i przekazane 

wszystkim uczestnikom Związku Gmin Wierzyca dane do sprawozdań: "Załącznik 

do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

za 2020 r." Sprawozdania te zawierały dane dotyczące: 

 ilości wszystkich odpadów komunalnych zebranych selektywnie                                    

i wysegregowanych z frakcji suchej w ciągu roku, 

 ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 

z podziałem na odpady zebrane oraz odpady zebrane   i poddane recyklingowi, 

 wykazania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wg stanu      

w dniu 31 XII, 

 wykazania kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami                      

z wyszczególnieniem: 

  *odbierania/zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 

 * odbierania/zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych 

 * odbierania/zagospodarowania zmieszanych i selektywnych odpadów 

            komunalnych (ryczałt). 
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W terminie do 26.02.2021 r., dla wszystkich 10 gmin wchodzących w skład 

Związku Gmin Wierzyca, zostały przygotowane, opracowane i przesłane do 

Głównego Urzędu Statystycznego materiały dotyczące realizacji badania „System 

Jednostek do Badań Społecznych – operaty” o symbolu 1.80.02 ujętego w 

programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, 

wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (Dz. 

U. poz. 2062). Urzędy Gmin są zobowiązane w oparciu o zapisy ww. badania, do 

przekazania danych jednostkowych o właścicielach nieruchomości w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości: 

zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych 

(domki letniskowe i inne wykorzystywane do celów rekreacyjno-

wypoczynkowych) według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. W badaniu tym 

obowiązkowe jest wykazanie danych zgodnych ze wskazanym powyżej 

rozporządzeniu, tj.: 

 imię, drugie imię, nazwisko właściciela nieruchomości, nazwa właściciela 

nieruchomości; 

 imię, drugie imię, nazwisko współmałżonka osoby składającej deklarację; 

 adres zamieszkania właściciela nieruchomości i jego współmałżonka; 

 adres nieruchomości; 

 numer telefonu właściciela nieruchomości i jego współmałżonka; 

 adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości i jego 

współmałżonka; 

 okresy korzystania z nieruchomości w ciągu roku dla nieruchomości 

rekreacyjnych, jeżeli są podane; 

 forma władania nieruchomością. 
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Ze względu na bezpieczeństwo danych, służby statystyki publicznej przygotowały 

aplikację internetową umożliwiającą transfer plików z danymi drogą elektroniczną 

w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym (aplikacja TransGUS), za pomocą której 

powyższe dane zostały przesłane. 

W terminie do 19 marca 2021 r. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego przygotowano dane niezbędne do opracowania 

sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Pomorskiego 2020 za lata 2017-2019 zgodnie z wytycznymi do opracowania 

sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki przedstawionymi przez 

Ministra Środowiska. 

W terminie do 18 maja 2021 r. w związku z toczącymi się w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska pracami związanymi z analizą kosztów odbioru                     

i zagospodarowania odpadów komunalnych, Związek Gmin Wierzyca został 

zobligowany do przekazania danych dotyczących m. in.:  

 organizowanych przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie      

odpadów komunalnych; 

 ewentualnych trudności przy organizacji przetargów na odbiór lub odbiór             

i zagospodarowanie odpadów komunalnych; 

 kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które powstają na 

nieruchomościach niezamieszkałych. 

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w terminie do 

29 października 2021 r., w związku z trwającymi pracami nad aktualizacją 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – opracowaniem Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2028, w tym Planu inwestycyjnego, 

zostały przekazane informacje w formie tabelarycznej dotyczące istniejących, 

planowanych do rozbudowy/modernizacji oraz budowy nowych inwestycji           
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w zakresie gospodarki odpadami. W trosce o środowisko, wypełnione tabele 

dotyczące istniejącej infrastruktury przesłane zostały w formie elektronicznej. 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją Nr 49/I/2021 z dnia 

30.11.2021r. umorzył Związkowi Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie 

Gdańskim karę pieniężną w wysokości 88 886,00 zł. zawieszoną decyzją 

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2020 

r., za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do umorzenia nałożonej przez WIOŚ kary 

pieniężnej przyczyniły się prowadzone przez Związek Gmin Wierzyca intensywne 

działania naprawcze, które przyniosły zamierzony rezultat w kolejnych latach, tj.   

w 2019 r. i 2020 r. poprzez osiągniecie dla całego Związku wymaganego poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

3) W zakresie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w terenie:  

  

a) Dokonywano  bieżących  weryfikacji zgodności wielkości 

pojemników złożoną deklaracją  na nieruchomościach 

niezamieszkałych.  

b) Skontrolowano 521 nieruchomości na terenie 10 gmin, 

c) Pozostawiono 310  informacji na nieruchomościach w przypadkach 

nie zastania mieszkańca, 

d) Udzielono 532 konsultacji werbalnych z właścicielami nieruchomości 

lub z osobami przebywającymi na nieruchomościach, 

e) Sporządzono 84 notatek służbowych z przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych na nieruchomościach mieszkańców, 

f) Przyjęto 25 deklaracji bezpośrednio od mieszkańców, 

g) Dokonano weryfikacji usług świadczonych przez Wykonawców na 

terenie  gmin. 

h) Dokonano pełnej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 6 podmiotów 
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wpisanych do Rejestrów Działalności Regulowanej w gminach 

należących do Związku Gmin Wierzyca. 

 

 

4)  W zakresie ustawy o gospodarowaniu odpadami:  

  

a) Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło Uchwałę Nr 

XIII/51/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy  lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3489). Wysokość nowej 

stawki opłaty za rok od nieruchomości na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 181 złotych. Zgodnie z art. 6m 

ust. 2a w/w ustawy po uchwaleniu nowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami do właścicieli tych nieruchomości wysłano 

3 106 zawiadomień o zmianie stawki.  

 

5)  W zakresie edukacji.  

 

W dniu 31.05.2021 r. przekazano materiały edukacyjne tj. ulotki dotyczące 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców bloków                 

w Małym Klinczu.  

W dniu 21.06.2021 r. Związek Gmin Wierzyca wraz z przedstawicielami Firmy 

„Suez Północ” oraz spółdzielni mieszkaniowych brał czynny udział w wydarzeniu 

edukacyjnym zorganizowanym przy nieruchomościach wielolokalowych 

wybranych miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Kościerzyna. Spotkanie  

miało na celu sprawdzenie czy odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa 

domowego są prawidłowo posegregowane, a tym samym przypomnienie 

mieszkańcom jak bardzo istotny jest pierwszy etap posegregowania odpadów, 

który zaczyna się u źródła tj. w naszych mieszkaniach czy  domach. Realizacja 

przedsięwzięcia polegała na bezpośrednim pokazaniu społeczeństwu poziomu 

segregacji odpadów poprzez wysypanie wybranej frakcji odpadów na platformę      

i naocznej weryfikacji czy dany odpad trafia do odpowiedniego pojemnika. 

Zaobserwowano, iż mieszkańcy nadal borykają się z problemem dotyczącym 



Strona 26 z 51 

 

zachowania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, szczególnie      

z frakcją odpadów RESZTKOWYCH, a także METALI I TWORZYW 

SZTUCZNYCH (w skrócie MIT). Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest częsta 

praktyka podrzucania odpadów do powyższych pojemników - odpadów 

niebezpiecznych, poremontowych, lekarstw, sprzętów elektrycznych, 

elektronicznych, wielko gabarytów, opon itp. Zauważono także, iż większość 

opakowań frakcji MIT nie jest zgniatana co jest kluczowe dla redukcji miejsca w 

pojemniku.  

Zdiagnozowany problem zdecydowanie wymaga podjęcia działań mieszkańców w 

zakresie podniesienia wiedzy ekologicznej, samodyscypliny oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan ochrony środowiska.  

W dniu 25.11.2021 złożono wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o udzielenie 

dofinansowania na zadanie edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego 

(edycja 2022) pod nazwą: „Segreguję, ograniczam, nie marnuję. Ekologiczne 

wybory świadomego konsumenta”- kampania edukacyjna Związku Gmin 

Wierzyca.  

Rozstrzygnięcie kwalifikacji wniosku oraz przyznanie dofinansowania odbędzie 

się do 15.04.2022 r.  
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W roku 2021 r. Dział Administracyjny  dokonał m.in. następujących 

czynności:  

 

1. Obsługa korespondencji: 

 

Przyjęto 2.263 pism wchodzących nie licząc deklaracji wpływających drogą 

pocztową. 

 

Wysłano 36042 pism wychodzących pocztą w tym:  

-  przesyłki nierejestrowane – zwykłe   –   2.541 szt. 

-  przesyłki z potwierdzeniem odbioru – 33.468 szt. 

-  przesyłki zagraniczne – 33 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: 

 sporządzono 7 protokołów ze Zgromadzeń Związku, 

 przekazano 2 uchwały Zgromadzenia do Nadzoru Wojewody, 5 uchwał 

Zgromadzenia przekazano do Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego          

i 10 uchwał Zgromadzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 przekazano 4 uchwały Zarządu do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 sporządzono 12 protokołów Zarządu Związku, 

 sporządzono 3 protokoły ze spotkań Komisji Rewizyjnej, 

 sporządzono 3 protokoły ze spotkań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 przekazano dwa sprawozdania finansowe do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

3. Drobne zamówienia  i zakupy, w tym zamówienia publiczne i ofertowe. 

Podpisano umowy na dostawę materiałów biurowych w 2021 r. oraz na zakup 

paliwa do samochodów służbowych. Dokonano zakupu materiałów biurowych       

i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono UPS, 1 zestaw 

komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne poleasingowe na potrzeby Związku, 

czajnik elektryczny, artykuły sanitarne oraz środki ochronny osobistej. Zakupiono 

materiały potrzebne do wykonania odwodnienia liniowego w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skórczu.  

Przedłużono dwa certyfikaty kwalifikowane. Dokonano bieżących napraw, 

serwisów samochodów służbowych. Złożono dwa zamówienia do firmy RAD 

Warszawa. Zakupiono materiały na akcje wysyłkową związaną ze zmianą stawek 
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opłat za odpady komunalne. Odnowiono pakiet na usługę hostingową i domenę 

Związku oraz przedłużono licencję oprogramowania legislator na kolejny rok. 

Ubezpieczono sprzęt elektroniczny Biura ZGW oraz wykupiono ubezpieczenie 

komunikacyjne dwóch samochodów służbowych. Ponadto podpisano umowę na 

transmisję obrazu i dźwięku z posiedzeń Zgromadzeń na stronie internetowej 

Związku, umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu 

DSL oraz Plan Firmowy, opieki autorskiej systemów Radix, obsługę zamówień 

publicznych, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, na świadczenie usługi 

ecoharmonogram przeznaczonej dla mieszkańców gmin uczestników Związku 

Gmin Wierzyca, a także na świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości w 

pomieszczeniach biura Związku, obsługę informatyczną oraz usługi z zakresu BHP 

i ppoż.. Przeprowadzono procedurę przetargową na świadczenie usług pocztowych 

dla Związku Gmin Wierzyca.  

 

 

4. Obsługa kadrowa,  

- zarejestrowano i zgłoszono 27 wniosków na szkolenia i dokształcanie, 

- zorganizowano szkolenia BHP i  ppoż. dla pracowników Związku, 

- sporządzono 6 umów o pracę na czas określony i nieokreślony, 

- przygotowano dokumentację dot. przeniesienia do pracy w innej jednostce 1 

pracownika Biura ZGW, 

- sporządzono 10 umów zleceń, 

- sporządzono 3 świadectwa pracy, 

- sporządzono 7 dokumentów dotyczących zmiany wynagradzania, awansów     

i dodatków specjalnych, 

- sporządzono dokumenty dot. nagrody jubileuszowej 1 pracownika, 

-sporządzono i przygotowano dokumenty dot. udzielenia urlopu 

macierzyńskiego, 

     - sporządzono 14 skierowań na badania z zakresu medycyny pracy dla 

kandydatów i pracowników Związku oraz 1 skierowanie na badanie    

kontrolne pracownika, 

- zaopiniowano 5 wniosków o dofinansowanie zakupu okularów korygujących 

wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w ramach 

profilaktyki opieki zdrowotnej, 

- sporządzono i przekazano  sprawozdania kwartalne do GUS i comiesięczne  

  do PEFRON,  

- zarejestrowano 274 wnioski o udzielenie urlopu, 
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- zarejestrowano 40 zaświadczeń lekarskich, 

- zarejestrowano pracę zdalną dla 18 pracowników (łącznie 361 dni), 

- przeprowadzono 1 nabór na wolne stanowisko pracy, 

-sporządzono 1 wniosek oraz dokumentację dotyczącą służby   

   przygotowawczej, 

- zorganizowano staż zawodowy dla 1 osoby. 

 

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 2020 r. zatrudnienie na umowę o pracę 

wynosiło -  23 osoby. 

Ilość etatów w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco: 

 

a) styczeń  23,00 

b) luty   23,00 

c) marzec  22,00 

d) kwiecień  22,00 

e) maj   21,00 

f) czerwiec  21,77 

g) lipiec  22,00 

h) sierpień  22,00 

i) wrzesień  22,17 

j) październik 22,50 

k) listopad  21,50 

l) grudzień  21,82 

 

6.  W zakresie ochrony danych osobowych. 

 

1) Sporządzono 14 upoważnień dla pracowników biura oraz zleceniobiorców 

do przetwarzania danych osobowych. 

2) Zarejestrowano 1 umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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IV.   Realizacja wydatków budżetowych 2021 roku. 

 

 

 W roku 2021 wydatki budżetu zapisane w planie w kwocie 27.964.,234,39 złotych 

wykonano w wysokości 26.289.823,44 złotych, tj. 94,01 %. 

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 zadania i zakupy inwestycyjne. 

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2021 rok w poszczególnych paragrafach 

przedstawia  poniższe zestawienie tabelaryczne: 

 

 

 
 

Dz. 

 

Rozdz. 

 

§ 

 

Treść 

 

Plan na 2021 

Wykonanie 

2021 

% 

wyko

nania 

758   Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 

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

  4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,00 

900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

27.964.234,39 26.289.823,44 94,01 

  90002   Gospodarka odpadami 27.964.234,39 

 

26.289.823,44 94,01 

    3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 

3.000,00  1.677,90 55,93 

    4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1.354.311,82 1.310.893,45 96,79 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

97.000,00 93.779,21 96,68 

    4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

251.800,00 233.997,83 92,93 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 35.600,00 25.508,38 71,65 

                   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44.000,00 43.189,00 98,16 

    4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

50.000,00 40.306,71 80,61 

    4260 Zakup energii 15.000,00 9.576,21 63,84 

    4270 Zakup usług remontowych 3.000,00  375,15 12,51 
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    4280 Zakup usług zdrowotnych 2.900,00 2.310,00 79,66 

    4300 Zakup usług pozostałych 25.922.022,57 24.350.880,93 93,94 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

8.000,00 7.554,83 94,44 

    4400 Opłaty za administrowanie i 

czynsze za budynki, lokale   

85.500,00 84 865,92 99,26 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 466,20 23,31 

    4430 Różne opłaty i składki 6.300,00 6.259,68 99,36 

    4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

35.400,00 35.206,40 99,45 

  4480 Pozostałe odsetki 600,00 522,00 87,00 

  4610 Koszty postępowania 

sądowego, komorniczego 

27.000,00 25.611,90 94,86 

    4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

11.300,00 11.280,50 99,83 

 

 

  4710 Pracownicze Plany 

kapitałowe 

9.500,00 5.561,24 58,54 

Razem: 27.964.234,39 26.289.823,44 94,01 

 

 

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w ramach paragrafu                       

401,404,411,412,417 wykonano w 2021 roku w wysokości 1.707.367,87 złotych, 

wydatki  przedstawiają się  następująco: 

 

1) wynagrodzenia  osobowe – 1.310.893,45 złotych, 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.779,21 złotych, 

3) składki ZUS – 233.997,83 złotych, w tym od dodatkowego rocznego  

wynagrodzenia 16.036,23 złotych, 

4) fundusz pracy – 25.508,38 złotych, w tym od dodatkowego rocznego 

wynagrodzenia 1.822,51 złotych 

5) wynagrodzenia bezosobowe -  43.189,00 złotych, w tym: 

 Obsługa informatyczna                        15.600,00 złotych. 

 Sprzątanie pomieszczeń                       20.849,00 złotych. 

 Obsługa BHP                                        4.080,00 złotych. 

 Obsługa zamówień publicznych                500,00 złotych. 

 Zlecenia pracowników biura ZGW        2.160,00 złotych. 
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W ramach paragrafu 421 zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano w 

2021 roku  40.306,71 złotych. W ramach tych środków zakupiono: 

1) urządzenia wielofunkcyjne, komputery, czytnik kart, twarde dyski i 

zasilacze  - 8.234,75 złotych,  

2) części eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, tonery – 3.397,26  

złotych, 

3) materiały biurowe – 6.282,76 złotych, 

4) materiały sanitarne –  2.156,67 złotych, 

5) koperto – zwrotki, zwrotne potwierdzenia odbioru – 5.945,82 złotych, 

6) paliwo do samochodów służbowych, części i akcesoria  – 8.975,07 złotych, 

7) artykuły na posiedzenia Zarządów i Zgromadzeń ZGW – 305,18 złotych, 

8) odkurzacz – 399,00 złote, 

9) pendrive – 399,80 złotych, 

10) zakup wózka na PSZOK  – 148,00 złote, 

11) zakup materiałów do wykonania odwodnienia PSZOK Skórcz, - 2.871,31 

złotych, 

12) zakup krzeseł dla pracowników, czajnika, łopaty do odśnieżania – 602,99 

złotych, 

13) inne tj. pocztowe książki nadawcze, pieczątki, poduszki do pieczątek, kartki 

świąteczne, wiązanka okolicznościowa – 588,10 złotych. 

  

 

 

Pozostałe wydatki w ramach paragrafu § 302, 426, 427, 428, 430, 436, 440, 

441, 443, 444, 448, 461, 470, zostały poniesione w wysokości  1 331 786,12 

złotych na następujące tytuły: 

  

1) zwrot kosztów zakupu okularów korygujących § 302 – 1.500,00 złotych, 

2) zakup wody dla pracowników w okresie letnim § 302 – 177,90 złotych, 

3) koszty energii i centralnego ogrzewania § 426 - 9.576,21 złotych, 

4) remonty i naprawy różnych urządzeń m.in. drukarek i samochodów          

§ 427 – 375,15 złotych, 

5) wydatki z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe                     

i profilaktyczne pracowników § 428 – 2.310,00 złotych, 

6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 436 – 7.554,83 złotych, 

7) czynsz za wynajem pomieszczeń § 440 – 84.865,92 złotych, 

8) podróże służbowe krajowe § 441 – 466,20 złotych, 
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9) ubezpieczenie mienia (sprzęt elektroniczny, samochody) § 443  - 6.259,68 

złotych, 

10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 444 – 35.206,40 

złotych, 

11) podatek od nieruchomości dot. PSZOK Skórcz  § 448 – 522,00 złotych, 

12) koszty egzekucyjne § 461 – 23.294,90 złotych, (koszty urząd skarbowy 

20.987,20 zł., koszty komornik 2.307,70 zł.) 

13) koszty zastępstwa procesowego, opłata od pełnomocnictwa, uzasadnienie 

wyroku, wynagrodzenie biegłego  § 461 – 2.317,00 złotych, 

14) szkolenia pracownicze § 470 – 11.280,50 złotych (uczestniczyło 28 

pracowników, szkolenia – 10.755,70 zł, polecenie wyjazdu służbowego w 

związku ze szkoleniem – 524,80 złotych),  

15) pracownicze plany kapitałowe  § 471 – 5.561,24 złote, 

16) obsługa prawna § 430 – 25.977,60 złotych,  

17) obsługa programów komputerowych wraz z opieką autorską § 430                 

- 71.163,25 złotych, 

18) usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych § 430            

- 7.176,00 złotych, 

19) usługi pocztowe § 430 – 142.386,40 złotych,  

20) opłaty za dostęp do bankowości internetowej § 430 – 72,00 złotych, 

21) przedłużenie licencji, program antywirusowy, odnowienie konta 

(domena), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego § 430  – 4.992,89 

złotych, 

22) usługa transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń § 430 – 2.952,00 

złotych, 

23) usługa zapewnienia komunikacji z mieszkańcami (sms) § 430 – 4.642,14 

złotych, 

24) serwis samochodów służbowych Związku  § 430 -  701,20 złotych, 

25) usługa konserwacji gaśnic, drukarek § 430 – 774,90 złotych, 

26) wyrób pieczątek § 430 – 419,00 złotych, 

27) usługi drukarskie naklejka na tablicę PSZOK § 430 – 250,00 złotych, 

28) usługa dla mieszkańców  ecoharmonogram § 430 – 9.960,00 złotych, 

29) obsługa techniczna PSZOK Skórcz § 430 – 4.352,64 złotych, 

30) inne usługi, tj. dorobienie klucza, pełnomocnictwa na pocztę, zdjęcie 

blokady z telefonu, rekonfiguracja centrali  § 430 – 243,51 złotych. 

Na pozostałe wydatki w ramach § 430  dotyczących odbioru, transportu      

i utylizacji odpadów komunalnych  wydatkowano w 2021 roku – 
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24.074.817,40  złotych. Wydatki na odbiór, transport i utylizacje odpadów 

komunalnych w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów przedstawia się 

następująco:  

 
 

1. 

 

PreZero  za odbiór i transport odpadów 

 

18.186.441,48 złotych 

 

2. 

 

PUS Kwidzyn za odbiór i transport  odpadów 

 

2.107.060,82 złotych 

 

3. 

 

ZUK Czersk za odbiór i transport odpadów 

 

2.647.356,81 złotych 

 

4. 

 

PUM Nowe za odbiór i transport odpadów 

 

1.124.273,10 złotych 

 

5. 

 

Stary Las za zagospodarowanie odpadów 

 

9.685,19 złotych 

  

Łącznie : 

 

24.074.817,40  złotych 

 

Podsumowując wydatki bieżące 2021 roku wykonano w łącznej  wysokości      

26.289.823,44 złotych, wydatki majątkowe nie wystąpiły. Jednocześnie należy 

zauważyć, iż w poniesionych wydatkach  roku 2021 znajdują się zobowiązania     

z roku poprzedniego w wysokości 2.972.998,54 złotych. Zobowiązania dotyczyły  

następujących kontrahentów: 

 

1. PreZero za odbiór, transport i utylizację 

 

2.324.627,65 złotych 

 

2. PUS Kwidzyn za odbiór, transport i utylizację 

 

192.523,05 złotych 

 

3. ZUK Czersk za odbiór, transport i utylizację 

 

191.618,98 złotych 

 

4. PUM Nowe za odbiór, transport i utylizację 

 

98.007,60 złotych 

 

5. Poczta Polska 45.006,50 złotych 

 

6. RAD Warszawa 

 

6.322,20 złotych 

 

7. Ecoharmonogram 

 

830,00 złotych 

 

8. 

 

Badania lekarskie 

 

655,00 złotych 

 

9. Energia 1.769,61 złotych 

 

10. Nagroda roczna 2019 111.637,95 złotych 

      

                                          Łącznie zobowiązania : 
           

  2.972.998,54 złotych     
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Powyższe zobowiązania były to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 

do końca stycznia 2021. Faktury wpłynęły do biura Związku  w miesiącu styczniu, 

natomiast w związku z tym, iż dotyczyły podstawowej działalności Związku          

i dotyczyły miesiąca grudnia  zostały zaksięgowane w 2020 roku. 

 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2021 wyniosły łącznie 

3.681.171,12 złotych i dotyczą :       

 

1.  PreZero za odbiór, transport i utylizację 

 

2.947.431,96 złotych 

2.  PUS Kwidzyn za odbiór, transport i utylizację 

 

155.445,84 złotych 

3.  ZUK Czersk za odbiór, transport i utylizację 

 

164.680,19 złotych 

4.  PUM Nowe za odbiór, transport i utylizację 

 

75.048,00 złotych 

5.  Poczta Polska 

 

203.184,80 złotych 

6.  RAD Warszawa 

 

6.570,17 złotych 

7.  Ecoharmonogram 

 

830,00 złotych 

8.  Usługi prawnicze 

 

3.690,00 złotych 

9.  Energia 

 

2.557,59 złotych 

10.  Pszok 

 

1.999,79 złotych 

11.  Koszty komornicze 

 

35,98 złotych 

12.  Nagroda roczna 2020 

 

119.696,80 złotych 

                                               Łącznie zobowiązania 

 

3.681.171,12 złotych 

     

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 

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

styczniu 2022 roku, natomiast w związku z tym, iż dotyczą podstawowej 

działalności Związku i dotyczyły miesiąca grudnia zostały zaksięgowane w 2021 

roku. 
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V.  Koszty Związku Gmin Wierzyca w 2021 roku. 

 

 

 Koszty Związku Gmin Wierzyca do 31.12.2021 roku wyniosły łącznie 

26.997.854,61 złotych, i kształtują się następująco: 

a) Transport, odbiór i utylizacja odpadów komunalnych      24.612.645,90 zł. 

b) Koszty  funkcjonowania Związku                                       2.385.208,71 zł. 

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

                                                                    Łączne koszty    26.997.854,61 złotych. 

Koszty za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych za 2021 rok  

wyniosły łącznie  24.612.645,90 złotych.  

Szczegółowe koszty w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: 

 

 
   Tabela 9 – Wynik netto za 2021 rok (przychody z opłaty § 0490  minus koszty za 

transport, utylizację i zagospodarowanie odpadów komunalnych). 

 

 

Miesiąc 

Wpłaty tytułem 

opłaty za 

odpady 

komunalne         

§ 0490

Łączne koszty 

za transport i 

utylizację 

odpadów 

komunalnych

Różnica  + / -

styczeń 2 115 601,73 1 733 746,37 381 855,36

luty 2 346 667,80 1 630 195,11 716 472,69

marzec 2 029 989,05 2 083 741,60 -53 752,55

kwiecień 2 020 574,52 2 336 518,02 -315 943,50

maj 1 722 364,98 2 142 811,40 -420 446,42

czerwiec 1 761 954,34 2 304 983,14 -543 028,80

lipiec 1 978 199,60 2 266 018,27 -287 818,67

sierpień 1 767 408,29 2 254 645,99 -487 237,70

wrzesien 1 790 048,97 2 069 687,46 -279 638,49

październik 1 754 228,95 1 995 197,43 -240 968,48

listopad 1 846 977,35 1 932 043,24 -85 065,89

grudzień 1 721 880,58 1 863 057,87 -141 177,29

Ogółem 
22 855 896,16 24 612 645,90 -1 756 749,74
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Porównując same wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi            

w wysokości 22.855.896,16 złotych, w stosunku tylko do poniesionych kosztów za 

odbiór, transport oraz utylizację i zagospodarowanie odpadów komunalnych            

w wysokości 24.612.645,90 złotych za rok 2021  otrzymano wynik ujemny              

w wysokości 1.756.749,74 złotych. Ilości odebranych odpadów komunalnych               

z podziałem na rodzaje odebranych  odpadów komunalnych w latach  2018/2021  

w poszczególnych gminach przedstawiają poniższe tabele 10,11a-b,12,13. 

 

 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wpłaty tytułem opłaty za odpady 
komunalne   § 0490 

Wpłaty tytułem opłaty za
odpady komunalne         §
0490

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Łączne koszty za transport i utylizację 
odpadów komunalnych 

Łączne koszty za transport i
utylizację odpadów
komunalnych
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Tabela 10 – Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku . 

 

GMINA BIO SUROWCE ZMIESZANE BUDOW. WIELKOG. 
ELEKTR. 

I 
ELEKTR. 

POZOSTAŁE RAZEM 

Bobowo 105,26 162,54 517,90 31,74 11,82 9,48 8,96 847,70 

Kościerzyna 585,26 931,22 3 098,78 0 111,02 27,64 25,36 4 779,28 

M. Kościerzyna 894,18 1 278,62 5 547,06 0 94,44 3,58 4,38 7 822,26 

Lubichowo 401,34 542,36 1 186,18 49,78 51,02 16,18 13,90 2 260,76 

Nowa Karczma 217,38 283,04 1 094,00 0 24,44 10,32 8,30 1 637,48 

Przywidz 133,52 242,63 990,52 0 19,74 6,50 2,32 1 395,23 

Skórcz 139,50 192,60 691,92 0 9,26 3,00 8,48 1 044,76 

M. Skórcz 332,96 212,96 653,36 0 10,88 2,54 5,90  1 218,60 

Smętowo Gr. 267,60 275,52 759,12 0 43,14 14,96 21,26 1 381,60 

Stara Kiszewa 219,92 313,34 1 113,40 0 48,16 14,34 6,58 1 715,74 

Starogard 
Gdański 

729,56 806,64 3 222,95 300,56 72,52 23,76 25,24 5 181,23 

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

 

Tabela 11a – Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2019 roku . 

 

GMINA 
BIO SUROWCE RESZTKOWE BUDOW. WIELKOG. ELEKTR. 

I 
ELEKTR. 

POZOSTAŁE RAZEM 

Bobowo 
 

138,86 170,10 443,38 0 0 0 0 752,34 

Kościerzyna 
 

770,88 1 055,36 2 703,74 0 0 0 0 4 529,98 

M. Kościerzyna 
 

1 241,74 1 504,07 4658,10 0 0 0 0 7 403,91 

Lubichowo 
 

414,08 487,27 956,70 0 0 0 0 1 858,05 

N. Karczma 
 

281,30 349,93 1 016,52 0 0 0 0 1 647,75 

Przywidz 
 

175,20 391,33 850,74 0 0 0 0 1 417,27 

Skórcz 
 

158,76 209,04 615,86 0 0 0 0 983,66 

M. Skórcz 
 

375,86 232,16 679,58 0 0 0 0 1 287,60 

Smętowo 
 

317,52 295,46 622,20 0 0 0 0 1 235,18 

Stara Kiszewa 
 

249,42 407,94 983,78 0 0 0 0 1 641,14 

Starogard Gd. 814,32 1 237,12 2 512,86 0 0 0 0 4 564,30 

PSZOK 7,79 0,18 0 171,51 250,61 42,73 41,82 514,64 

OGÓŁEM 4 945,73 6 339,96 16 043,46 171,51 250,61 42,73 41,82 27 835,84 
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Tabela 12 – Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2020 r. 
 

GMINA PAPIER SUROWCE SZKŁO BIO RESZTKOWE RAZEM 

Bobowo 8,60 122,52 50,20 157,84 479,32 818,48 

Kościerzyna 85,15 726,46 415,73 938,24 2 718,72 4 884,30 

M. Kościerzyna 346,41 950,44 459,38 1 357,62 4 527,66 7 641,51 

Lubichowo 28,78 339,64 146,90 511,20 991,58 2 018,10 

N. Karczma 25,44 229,74 122,88 347,40 1 022,14 1 747,60 

Przywidz 37,91 262,90 129,76 213,40 829,92 1 473,89 

Skórcz 11,82 164,36 75,02 169,02 643,80 1 064,02 

M. Skórcz 25,24 159,06 79,12 425,48 699,70 1 388,60 

Smętowo 16,90 202,32 84,28 349,68 696,46 1 349,64 

Stara Kiszewa 25,27 265,36 153,09 302,32 1 015,20 1 761,24 

PSZOK           766,64 

Ogółem 
610,46 3 422,80 1 716,36 4 772,20 13 624,50 

 
24 912,96 

 

Tabela 11b – Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2019 r. (bez Gminy Starogard Gd.) 
 

GMINA BIO SUROWCE RESZTKOWE BUDOW. WIELKOG. 
ELEKTR. 

I 
ELEKTR. 

POZOSTAŁE RAZEM 

Bobowo 
 

138,86 170,1 443,38 0 0 0 0 752,34 

Kościerzyna 770,88 1 055,36 2 703,74 0 0 0 0 4 529,98 

M. Kościerzyna 1 241,74 1 504,07 4658,1 0 0 0 0 7 403,91 

Lubichowo 414,08 487,27 956,7 0 0 0 0 1 858,05 

N. Karczma 281,3 349,93 1 016,52 0 0 0 0 1 647,75 

Przywidz 
 

175,2 391,33 850,74 0 0 0 0 1 417,27 

Skórcz 
 

158,76 209,04 615,86 0 0 0 0 983,66 

M. Skórcz 
 

375,86 232,16 679,58 0 0 0 0 1 287,6 

Smętowo 
 

317,52 295,46 622,2 0 0 0 0 1 235,18 

Stara Kiszewa 249,42 407,94 983,78 0 0 0 0 1 641,14 

PSZOK 
 

7,79 0,18 0 171,51 250,61 42,73 41,82 514,64 

OGÓŁEM 
 

4 131,41 5 102,84 13 530,60 171,51 250,61 42,73 41,82 23 271,52 
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Tabela 13 – Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w 2021r. 
 

GMINA PAPIER SUROWCE SZKŁO BIO RESZTKOWE RAZEM 

Bobowo 9,72 118,74 26,42 214,16 512,46 881,50 

Kościerzyna 79,77 665,28 294,53 1 039,86 2 388,00 4 467,44 

M. Kościerzyna 321,22 869,16 369,96 1 344,48 3 964,16 6 868,98 

Lubichowo 46,76 334,88 118,78 693,10 1 059,32 2 252,84 

N. Karczma 29,91 249,22 121,67 367,96 977,44 1 746,20 

Przywidz 38,07 245,52 126,41 283,06 763,50 1 456,56 

Skórcz 9,76 214,40 0,00 266,48 708,74 1 199,38 

M. Skórcz 22,68 195,94 20,26 422,78 621,18 1 282,84 

Smętowo 17,36 268,30 0,00 409,48 690,16 1 385,30 

Stara Kiszewa 26,29 290,40 144,13 357,94 964,82 1 783,58 

PSZOK 
          916,61 

Ogółem 
601,54 3 451,84 1 222,16 5 399,30 12 649,78 24 241,23 

 

 

W tabelach nr 10, 11 a i b, 12 oraz 13  przedstawiono dane które porównują ilość         

i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w  latach 2018/2021. W 2019 roku łącznie 

odebrano 27 835,84 Mg (wyłączając dla potrzeb analizy Gminę Starogard Gdański 

23 271,52 Mg,) w 2020 roku odebrano 24 912,96 Mg odpadów, natomiast w 2021 

roku odebrano 24.241,23 Mg. Dane z tabel 12 i 13 wskazują na porównywalną ilość 

łącznego strumienia odpadów komunalnych w badanych w latach 2020/2021. Należy 

jednocześnie nadmienić, że w 2020 r. obsługiwano również nieruchomości 

niezamieszkałe gdzie prowadzona była działalność gospodarcza, więc analogicznie po 

wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych strumień odpadów winien być 

zdecydowanie mniejszy, jednak utrzymuje się na tym samym poziomie, co prowadzić 

może do wniosku, że mieszkańcy produkują coraz większe ilości odpadów. 

Porównując strumień odpadów komunalnych w latach 2020/2021 zauważyć można 

niewielki spadek ilości odebranych odpadów o 2,06  %. Natomiast analizując rodzaje 

odebranych odpadów komunalnych w latach 2020/2021 stwierdzono:  
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-  spadek strumienia odpadów papier o 1,63% 

-  wzrost strumienia odpadów surowce o 0,85%  

-  spadek strumienia odpadów szkło o 21,50% 

-  wzrost strumienia odpadów bio o 3,14% 

-  spadek strumienia odpadów resztkowe o 13,14%. 

 

W tabelach nr 14 a, b, c  przedstawiono dane które porównują poniesione przez 

Związek Gmin Wierzyca koszty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w odniesieniu do gmin wchodzących w skład Związku w latach  

2019/2021. W 2020 roku łączne koszty poniesione przez Związek wyniosły 

18.953.804,29 zł, natomiast koszty roku 2021 wyniosły 24.612.645,90zł.                     

Z powyższych danych wynika, iż koszty na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  wzrosły o 29,86 %. 

 

 

 

Tabela 14a – Ilość i poniesione koszty  odebranych odpadów komunalnych w 2019 r. 

 

GMINA Sektor  
Ilość odpadów 2019 r. 

w [Mg]  
Koszt transportu i 

zagospodarowania w [zł] 

Bobowo  I 752,34 582 868,44 

Kościerzyna II 4 535,98 3 422 972,28 

M. Kościerzyna III 7 417,07 4 888 668,24 

Lubichowo IV 1 858,05 1 865 815,80 

Nowa Karczma V 1 647,75 1 288 660,80 

Przywidz VI 1 417,27 1 177 078,92 

Skórcz VII 983,66 732 769,80 

M. Skórcz VIII 1 287,60 759 365,76 

Smętowo Gr. IX 1 235,18 825 995,88 

Stara Kiszewa X 1 641,14 1 219 505,40 

Starogard Gd.  XI 4 564,30 3 523 818,00 

PSZOK SUEZ    356,325   

PSZOK STARKOM    158,315   

OGÓŁEM:    27 854,98 20 287 519,32 
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Tabela 14b – Ilość i poniesione koszty  odebranych odpadów komunalnych w 2020 r. 
 

GMINA Sektor  
Ilość odpadów 2020 r. 

w [Mg]  
Koszt transportu i 

zagospodarowania w [zł] 

Bobowo  I 818,48 674 998,05 

Kościerzyna II 4 804,58 3 770 333,70 

M. Kościerzyna III 7 604,33 5 417 915,32 

Lubichowo IV 2 017,44 1 979 477,12 

Nowa Karczma V 1 731,34 1 432 721,68 

Przywidz VI 1 473,89 1 291 989,68 

Skórcz VII 1 064,02 884 260,23 

M. Skórcz VIII 1 375,08 885 482,21 

Smętowo Gr. IX 1 349,64 924 568,50 

Stara Kiszewa X 1 749,02 1 408 292,49 

PSZOK SUEZ    677,90 192 795,02 

PSZOK STARKOM    50,79 58 320,00 

PSZOK SKÓRCZ    34,95 32 650,29 

OGÓŁEM:    24 751,46 18 953 804,29 
 

Tabela 14c – Ilość i poniesione koszty  odebranych odpadów komunalnych w 2021 r. 

 

GMINA Sektor  
Ilość odpadów 2021 r. 

w [Mg]  
Koszt transportu i 

zagospodarowania w [zł] 

Bobowo  I 881,50 880 918,21 

Kościerzyna II 4 467,44 4 728 338,51 

Kościerzyna M.  III 6 868,98 6 379 086,29 

Lubichowo IV 2 252,84 2 620 418,02 

Nowa Karczma V 1 746,20 1 857 607,55 

Przywidz VI 1 456,56 1 683 200,74 

Skórcz VII 1 199,38 1 189 065,40 

Skórcz M.  VIII 1 282,84 1 198 422,60 

Smętowo Gr. IX 1 385,30 1 101 313,50 

Stara Kiszewa X 1 783,58 2 118 893,04 

PSZOK PREZERO   739,48 687 006,50 

PSZOK SKÓRCZ   167,73 156 690,56 

PSZOK STARY LAS   9,40 11 684,98 

OGÓŁEM:    24 241,23 24 612 645,90 
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VI.  Informacja o nadwyżce/deficycie za okres od stycznia  do grudnia  2021 

roku. 

 

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26.771.700,05 złotych, dochodów 

majątkowych nie otrzymano, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości                   

26.289.823,44 złotych. Zrealizowane dochody oraz wydatki analizowanego 

okresu pokazują, iż Związek zakończył rok 2021 z wynikiem dodatnim           

w wysokości 481.876,61  złotych. W dniu  31 grudnia  2020  Związek  posiadał  

na  koncie  bankowym  kwotę  58.085,24 złotych, na która składa się nadwyżka  

Związku z lat ubiegłych. Związek na koniec 2021 roku posiadał na koncie 

bankowym kwotę 539.961,85 złote. 

 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2021 wyniosły łącznie 

3.681.171,12  złotych i dotyczą :            

 

1.  PreZero za odbiór, transport i utylizację 2.947.431,96 złotych 

2.  PUS Kwidzyn za odbiór, transport i utylizację 155.445,84 złotych 

3.  ZUK Czersk za odbiór, transport i utylizację 164.680,19 złotych 

4.  PUM Nowe za odbiór, transport i utylizację 75.048,00 złotych 

5.  Poczta Polska 203.184,80 złotych 

6.  RAD Warszawa 6.570,17 złotych 

7.  Ecoharmonogram 830,00 złotych 

8.  Usługi prawnicze 3.690,00 złotych 

9.  Energia 2.557,59 złotych 

10.  Pszok 1.999,79 złotych 

11.  Koszty komornicze 35,98 złotych 

12.  Nagroda roczna 2020 119.696,80 złotych 

                                                    Łącznie zobowiązania 3.681.171,12 złotych 

 

 

       Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem 

płatności do końca stycznia 2022 roku. 

 

Wykonanie dochodów i wydatków oraz poniesione koszty funkcjonowania 

Związku za poszczególne miesiące roku 2021 przedstawia poniższa tabela nr 15: 
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Tabela 15  – Wykonania dochodów i wydatków  za  2021 rok.  

Okres na dzień  31 01 2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 Łącznie 

Wykonanie dochodów  2 225 934,42 2 359 407,03 2 056 759,31 2 069 281,58 1 735 446,63 1 777 308,02 2 010 964,34 2 151 212,22 3 735 726,25 1 776 717,60 1 864 162,25 3 008 780,40 26 771 700,05 

w tym wpłaty opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 2 115 601,73 2 346 667,80 2 029 989,05 2 020 574,52 1 722 364,98 1 761 954,34 1 978 199,60 1 767 408,29 1 790 048,97 1 754 228,95 1 846 977,35 1 721 880,58 22 855 896,16 

w tym dopłata gmin    101 253,50 0,00 0,00 21 517,50 0,00 0,00 21 517,50 373 168,16 1 931 559,97 13 472,00 0,00 1 276 061,92 3 738 550,55 

Wykonanie wydatków 
976 522,33 3 542 911,17 2 120 846,95 2 000 773,93 1 809 607,82 1 701 264,97 1 982 953,50 2 289 017,79 3 460 080,99 1 939 287,53 1 975 831,44 2 490 725,02 26 289 823,44 

Stan środków na 

rachunku bankowym  1 307 547,33 124 043,19 59 905,55 128 413,20 54 252,01 130 295,06 158 305,90 20 500,33 296 145,59 133 575,66 21 906,47 539 961,85 
  

1.Koszty 

administracyjne 158 665,94 205 056,87 169 009,00 152 807,03 148 477,05 164 041,99 154 896,31 147 722,06 152 310,22 158 582,50 158 402,00 615 237,74 2 385 208,71 

2. Inwestycja   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Koszt Transport i 

Utylizacja 1 733 746,37 1 630 195,11 2 083 741,60 2 336 518,02 2 142 811,40 2 304 983,14 2 266 018,27 2 254 645,99 2 069 687,46 1 995 197,43 1 932 043,24 1 863 057,87 24 612 645,90 

Poniesione koszty 

łącznie 1 892 412,31 1 835 251,98 2 252 750,60 2 489 325,05 2 291 288,45 2 469 025,13 2 420 914,58 2 402 368,05 2 221 997,68 2 153 779,93 2 090 445,24 2 478 295,61 26 997 854,61 

Należności wymagalne                   

§ 049 (kol 10 Rb 27S) 3 817 574,07 3 815 176,00 3 661 592,59 3 536 673,02 3 574 279,40 3 548 761,96 3 559 371,96 3 534 641,88 3 511 419,95 3 559 736,08 3 521 701,76 3 528 034,36 
  

Zobowiązania ogółem 

ZGW  3 888 900,82 2 172 702,90 2 304 365,07 2 556 661,33 3 274 296,82 4 042 356,97 4 480 318,06 4 554 056,64 3 364 111,44 3 578 586,82 3 693 171,32 3 681.171,12 
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Zaległe należności wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą 

3.528.034,36 złotych. Zaległości w poszczególnych gminach przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Tabela 16 -  Należności pozostałe do zapłaty(ogółem) według stanu na 

31.12.2021. 

 

 

Nazwa gminy/miasta 

Należności 
pozostałe do 
zapłaty ogółem na 
31.12.2021 

 Należności 
wymagalne (netto) 
na 31.12.2021 

Gmina Bobowo 148 284,78 148 284,78 

Gmina Kościerzyna 328 906,52 325 344,52 

Miasto Kościerzyna  313 264,79 313 264,79 

Gmina Lubichowo 322 941,36 322 941,36 

Gmina Nowa Karczma 211 067,73 211 067,73 

Gmina Skórcz 254 874,45 254 874,45 

Miasto Skórcz 56 459,83 56 459,83 

Gmina Smętowo Gr. 215 078,29 215 078,29 

Gmina Stara Kiszewa 283 158,34 283 158,34 

Gmina Przywidz 295 285,81 295 285,81 

Gmina Czarna Woda 11 014,64 11 014,64 

Gmina Kaliska 76 118,98 76 118,98 

Gmina Karsin 51 322,00 51 322,00 

Gmina Liniewo 36 601,33 36 601,33 

Gmina Osieczna 41 348,74 41 348,74 

Gmina Osiek 43 314,98 43 314,98 

Gmina Skarszewy 154 130,12 154 130,12 

Gmina Starogard Gd. 340 976,98 340 976,98 

Miasto Starogard Gd. 214 417,78 210 788,02 

Miasto Zblewo 136 658,67 136 658,67 

Ogółem;   3 535 226,12 zł.          3 528 034,36 zł. 
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VII.  Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 

 

Związek Gmin Wierzyca w 2020 roku zakończył inwestycję budowy Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skórczu. Projekt został 

zrealizowany  przy współfinansowaniu ze środków RPPM.00.00.00. Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa RPPM.11.00.00. Środowisko Działanie RPPM.11.02.00. 

Gospodarka odpadami. 

W styczniu 2020 roku został złożony wniosek końcowy o refundację środków 

na kwotę 395 798,11 zł stanowiących 85% wydatków kwalifikowanych. 

Z końcem 2019 r został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd. W dniu 

15 stycznia uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektów Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Obiekt został uruchomiony z dniem 01.10.2020 roku z uwagi na trwającą 

procedurę wyłonienia wykonawcy, który będzie świadczył usługę odbioru          

i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK oraz wcześniejszą sytuację 

epidemiczną w kraju.  
 

Na mocy podjętej przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały projektowi 

Związkowi Gmin Wierzyca 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 zgodnie  z umową wynosi  1 626 513,02 złote. 

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

plan składają się § 6050 (wydatki niekwalifikowane) w wysokości 100.054,63 

zł., § 6057 (wydatki kwalifikowane 85%) w wysokości 124.357,10 zł. oraz § 

6059 (wydatki kwalifikowane 15%) w wysokości 21.945,37zł. Natomiast 

wykonanie w 2019 roku 895 403,94 zł (58,52 %  planu -  1 530 211,00 zł ), na 

plan składają się § 6057 (wydatki kwalifikowane 85%) w wysokości 

1 258 178,95 zł oraz § 6059 (wydatki niekwalifikowane -  50 000,45 zł., oraz 

wydatki kwalifikowane 15% - 222 031,60 zł.)  w wysokości 272 032,05 zł.  

Łączne wykonanie projektu budowy PSZOK w Skórczu to 943.250,94 zł. 

Wartość początkowa  środków trwałych w/w obiektu wynosi 934.435,33 zł. 

Dokonane umorzenia na 31.12.2021 wynoszą 80.595,13 zł., (umorzenie            

w 2020r., - 38.545,54 zł., umorzenie w 2021r., - 42.049,59 zł.). 
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VIII.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej      

w 2021 roku. 

 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w dniu 13 listopada 2020 podjął uchwałę                  

nr 12/2020 ustalającą projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 

2024 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 17 grudnia 2020 r. podjęto Uchwałę nr XVI/66/2020  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.   

Przyjęto, że w 2021 roku plan dochodów i wydatków się równoważy i nie 

planuje się zaciągania kredytów.  Plan dochodów w pierwszym półroczu 2021 

roku wyniósł 23 944 000,00 zł.,  w całości jako dochody bieżące, natomiast 

plan wydatków wyniósł 23 944 000,00 zł., w tym wydatki bieżące 

23 864.000,00 zł.,  oraz wydatki majątkowe 80.000,00 zł.  

Związek Gmin Wierzyca w latach 2021-2024 nie planował przedsięwzięć. 

 

Dokonywanie zmian budżetu w zakresie określonym w art. 229 ustawy              

o Finansach Publicznych niesie za sobą konieczność dostosowania wielkości 

zawartych   w wieloletniej prognozie finansowej do znowelizowanego budżetu. 

 

W 2021 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej: 

 

1. W dniu 17 września 2021 Uchwałą Nr XX/77/2021 Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz 

wydatków budżetu. 

 

Zmiany w planie dochodów polegały na:  

 

1) Zmian  dokonano   poprzez  zwiększenie  planu  dochodów   w  2021  

roku o łączną kwotę 2.296.682,63 zł.  Zwiększeń dokonano                      

w następujących źródłach dochodów: 
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a) Zwiększono plan dochodów bieżących w 2021 roku o  kwotę 

2.296.682,63 zł.,  w dziale 900, rozdziale 90002  §  290 (wpływy                

z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących). 

 

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

były niewystarczające  na pokrycie wydatków, dnia 06.08.2021 Zgromadzenie 

podjęło uchwałę w sprawie dopłaty dla wszystkich uczestników Związku. 

Dopłatę ustalono w wysokości 27,61 złotych na jednego mieszkańca gminy 

będącej uczestnikiem Związku. Dopłatę przeliczono według liczby 

mieszkańców zawartej w informacji statystycznej Głównego Urzędu 

Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

Zasadnym było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat na pokrycie 

zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do terminowego 

uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu utrzymania płynności 

finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 Statutu 

Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z którym: „Jeżeli dochody własne Związku 

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

zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie 

Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na danego uczestnika 

Związku winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców uczestnika Związku 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. ”. Mechanizm 

naliczania dopłaty na podstawie paragrafu 20 Statutu, stosowany był w Związku 

Gmin Wierzyca w okresach wcześniejszych. 

b) W związku z podjętą Uchwałą Nr XX/75/2021 w sprawie ustalenia 

rocznej składki członkowskiej na rok 2022 oraz zasad i terminów jej 

płatności Zgromadzenie uchwaliło stawkę rocznej opłaty członkowskiej, 

przypadającej na jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem 

Związku na rok 2022 w wysokości 4 zł. 

 

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z § 18 Statutu Związku Gmin Wierzyca. 

Wysokość rocznej składki członkowskiej, przypadająca na jednego mieszkańca 

gminy będącej członkiem Związku, powinna w części zabezpieczyć pokrycie 

bieżących wydatków Związku tj. m.in. kosztów kampanii informacyjnej 

wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kosztów obsługi 
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Zgromadzenia i Zarządu Związku, kosztów różnego typu akcji np. sprzątanie 

świata, różnych konkursów ekologicznych itp. 

Zmiany w planie wydatków polegały na:  

 

a) Zmian dokonano poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w 2021 

roku o kwotę 2.296.682,63 zł. Plan wydatków dostosowano do 

przewidywanego wykonania, z głównym przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych ze  zwiększonymi wydatkami na obsługę odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

2. W dniu 10 listopada 2021 Uchwałą Nr 20/2021 Zarząd Związku Gmin 

Wierzyca dokonał aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej. 

 

3. W dniu 24 listopada 2021 Uchwałą Nr 25/2021 roku Zarząd Związku 

Gmin Wierzyca dokonał aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej. 

 

4. W dniu 23 grudnia 2021 Uchwałą Nr XXIII/85/2021 roku Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca dokonało zmian w planie dochodów oraz 

wydatków budżetu. 

 

Zmiany w planie dochodów polegały na:  

 

a) Zwiększono plan dochodów bieżących w 2021 roku o  kwotę 

1.723.551,76 zł.,  w dziale 900, rozdziale 90002  §  290 (wpływy               

z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących). 

 

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

wystarczają na pokrycie wydatków, dnia 16.12.2021 Zgromadzenie podjęło 

uchwałę w sprawie dopłaty   dla wszystkich uczestników Związku. Dopłatę 

ustalono w wysokości 20,72 złotych na jednego mieszkańca gminy będącej 

uczestnikiem Związku. Dopłatę przeliczono według liczby mieszkańców 

zawartej w informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego według 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

Uzasadnionym było więc podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat na 

pokrycie zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do 
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terminowego uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu utrzymania 

płynności finansowej Związku. 

Uchwała została podjęta zgodnie z treścią zapisu wynikającą z § 20 ust.1 Statutu 

Związku Gmin Wierzyca, zgodnie z którym: „Jeżeli dochody własne Związku 

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

zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie 

Związku, przy czym wysokość dopłaty przypadająca na danego uczestnika 

Związku winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców uczestnika Związku 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. ”. Mechanizm 

naliczania dopłaty na podstawie paragrafu 20 Statutu, stosowany był w Związku 

Gmin Wierzyca w okresach wcześniejszych. 

Zmiany w planie wydatków polegały na:  

 

a) Zmian dokonano poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w 2021 

roku o kwotę 1.723.551,76 zł. Plan wydatków dostosowano do 

przewidywanego wykonania, z głównym przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych ze zwiększonymi wydatkami na obsługę odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

 

W wyniku dokonanych zmian  plan dochodów w 2021 roku wyniósł 

27.964.234,39 zł.,  w całości jako dochody bieżące, natomiast plan wydatków 

wyniósł 27.964.234,39  zł.,  w całości jako wydatki bieżące. Związek w 2021 

roku nie posiadał dochodów ani wydatków majątkowych.  

 

Podsumowując budżet Związku Gmin Wierzyca na koniec 2021 r. zrealizowany 

został po stronie dochodów w wysokości  95,75%  natomiast po stronie 

wydatków  - w wysokości 94,01 %.  

Łączny plan dochodów Związku stanowił 27.964.234,39 zł., łączne wykonanie 

dochodów 26.771.700,05 zł. Łączny plan wydatków Związku stanowił 

27.964.234,39 zł., natomiast łączne wykonanie wydatków 26.289.823,44 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.  
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W przypadku Związku wydatki bieżące na koniec 2021 roku wyniosły 

26.289.823,44  zł, dochody bieżące – 26.771.700,05 zł, natomiast dochody 

bieżące powiększone  o nadwyżkę z lat ubiegłych – 26.829.785,29 zł, a zatem 

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła          

(+) 481.876,61 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, 

powiększonymi o nadwyżkę z  lat  ubiegłych a  wydatkami  bieżącymi  

wyniosła (+) 539.961,85 zł.  Biorąc  powyższe pod  uwagę, należy  stwierdzić, 

że budżet  Związku Gmin Wierzyca za 2021 rok został wykonany prawidłowo. 

 

 

            Przewodniczący Zarządu 

                                                                             Związku Gmin Wierzyca 

 

  Marcin Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


