
 

 

SPRAWOZDANIE Nr 1 

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za rok 2011  

Realizacja budżetu za rok 2011 przedstawia się następująco:  

Budżet ZGZK na rok 2011 uchwalony został dnia 25 lutego 2011 r., uchwałą Zgromadzenia ZGZK na 

II/12/2011 r. Po stronie dochodów plan wynosił 2.032.190,00 zł Natomiast po stronie wydatków plan ustalono 

w wysokości 2.338.790,00 zł W roku 2011 Zgromadzenie wprowadziło trzy zmiany w budżecie ZGZK 

uchwałą: nr III/13/11 z dnia 31.03.2011 r. nr V/17/11 z dnia 30.09.2011 r. nr VI/20/11 z dnia 28.12.2011 r. 

Natomiast Zarząd Związku dokonał dwóch zmian następującymi uchwałami: nr 7/11 z dnia 01.08.2011 r. 

nr 10/11 z dnia 21.09.2011 r. Realizacja budżetu za rok 2011 przedstawia się następująco:  

 

I. Dochody.  

1. Plan dochodów zrealizowano w wysokości 1.829.714,40 zł co stanowi 90,04% planu dochodów ogółem 

(pl. 2.032.190,00 zł) Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:  

a) wpłaty czynszu od wydzierżawionego składowiska odpadów komunalnych w Służewie w wysokości 

306.573,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 306.573,00 zł),  

b) czynsz od Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim za dzierżawę gruntu pod przepompownię 

w wysokości 36,90 zł.  

2. Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 155.218,00 zł tj.101,97% zaplanowanych dochodów 

z tego tytułu (pl. 152.218,00 zł) nadpłata : gm. Aleksandrów Kujawski 3.000,00 zł gm. Bądkowo 2,45 zł.  

3. Zwrot podatku VAT od towarów i usług za rok 2011 w wysokości 57.164,00 zł tj. 100% planu (pl. 

57.164,00 zł).  

4. Dochody z tytułu odsetek od lokat ZGZK, opłat za ksero w kwocie 6.762,93 zł tj. 131,44% planu (pl. 

5.145,07 zł).  

5. Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do 

ZGZK„ zostały zrealizowane w 2011 r. w kwocie 487.609,33 zł co stanowi 70,14% planu dochodów z tego 

tytułu (pl. 695.200,00 zł) Na dzień 31.12.2011 r. wpłaty na „Budowę ścieżek rowerowych” nie dokonała gmina 

miejska Ciechocinek w kwocie 207.100,01 zł (wpłaty dokonano w 2012 roku) Urząd Marszałkowski w Toruniu 

przekazał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 815.853,54 zł, co stanowi 100% planu 

dochodów z tego tytułu.  

6. Dochód z tytułu sprzedaży drewna wyniósł 496,70 zł.  

 

II. WYDATKI.  

1. Plan wydatków zrealizowano w wysokości 2.073.269,49 zł tj. 88,65% planowanych wydatków ogółem 

(pl. 2.338.790,00 zł) Realizacja wydatków przedstawia się następująco:  

1) W dziale „Administracja publiczna” wydatki dokonano w wysokości 135.436,13 zł stanowiły 90,34% planu 

wydatków (pl. 149.920,00 zł) tego działu i obejmowały:  
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a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, 

członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 

15.000,00 zł,  

b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 65.279,12 zł 

dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK,  

c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 10.711,34 zł (pl. 11.500,00 zł),  

d) wydatki związane z zakupami bieżącymi wyniosły 22.560,51 zł (pl. 22.050,00 zł),  

e) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów – zleceń (obsługa prawa, obsługa informatyczna) wyniosły 

8.648,24 zł (pl. 9.810,00 zł),  

f) wydatki na usługi remontowe zrealizowano w kwocie 539,59 zł (pl. 1.320,00 zł) i dotyczyły konserwacji 

kserokopiarki,  

g) wydatki na usługi internetowe (abonament za Internet) zrealizowano w wysokości 1.418,55 zł (pl. 

1.470,00 zł),  

h) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2.023,40 zł (pl. 2.500,00 zł) dotyczyły wyjazdów pracowników 

biura,  

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.958,13 zł (pl. 2.100,00 zł),  

j) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 1.100,00 zł (pl. 800,00 zł),  

k) opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej wyniosły 2.722,53 zł (pl. 2.870,00 zł),  

l) na zakup programów i akcesoriów komputerowych i papierniczych wydatkowano 3.174,72 zł (pl. 

5.000,00 zł),  

m) usługi zdrowotne – badania lekarskie wyniosły 50,00 zł (pl. 500,00 zł);  

2) W dziale „Różne rozliczenia „wydatki wyniosły 36.201,00 zł (pl. 51.716,00 zł) i dotyczyły podatku od 

towarów i usług VAT, należny był Urzędowi Skarbowemu, zrealizowany w wysokości 36.201,00 zł (pl. 

51.716,00 zł), ZGZK odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek VAT od towarów i usług z tytułu 

pobierania czynszu za wydzierżawienie składowiska odpadów komunalnych w Służewie; 

3) W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wyniosły 9.752,77 zł (pl. 14.500,00 zł)  

a) odsetki od pożyczki z WFOŚiCG na linię sortowniczą 2.229,60 zł,  

b) odsetki od kredytu na sito 7.523,18 zł; 

4) W dziale „Gospodarka odpadami” wydatki zrealizowano w kwocie 339.998,75 zł co stanowi 99,75% planu 

wydatków (pl. 340.855,00 zł) i obejmowały:  

a) obsługę prawną inwestycji 3.690,00 zł,  

b) realizację inwestycji budowy hali sortowni wyniosła 336.308,75 zł;  

5) W dziale „Drogi publiczne gminne „wydatkowano kwotę 1.551.880,84 zł (pl. 1.781.799,00 zł) co stanowi 

87,10% planu Planowana inwestycja „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” 

obejmowała następujące wydatki związane z:  

a) budowa ścieżek rowerowych 1.539.309,59 zł,  

b) promocja zadania 2.313,00 zł,  

c) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5.000,00 zł,  

d) nadzór archeologiczny 5.258,25 zł;  

6) Wykonanie budżetu za rok 2011 zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 243.555,09 zł przy 

planowanym deficycie w wysokości 306.600,00 zł Na dzień 31 grudnia 2011 r. Związek posiada 

następujące zobowiązania:  

a) pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 72.000,00 zł spłata do 31 grudnia 2014 roku 

(zaciągnięta na zakup linii sortowniczej),  

b) kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski w wysokości 105.600,00 zł spłata do 31 grudnia 2014 roku 

(zaciągnięty na zakup sita mobilnego), 

c) kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski w wysokości 265.000,00 zł na wkład własny Nieszawy 

w budowie ścieżki rowerowej spłata do 04 października 2012 roku W roku 2011 spłacono raty pożyczek 

i kredytów w łącznej kwocie 62.400,00 zł.  

 

Przewodniczący  

Zgromadzenia Związku Gmin  

Krzysztof Czajka 
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