
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 3 marca 2016 r.

z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin 
Powiatu Chełmińskiego za rok 2015.

Rozdział 1.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 

CZĘŚĆ I.
Wprowadzenie 

Plan Finansowy Związku na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr II/9/2014 Zgromadzenia Związku 
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. i wynosił: 

1) Dochody ogółem 3 570 112.00 zł, w tym: 

- dochody bieżące 3 570 112,00 zł, 

- dochody majątkowe 0,00 zł,

2) Wydatki ogółem 3 570 112,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 3 570 112,00 zł, 

- wydatki majątkowe 0,00 zł,

Plan budżetu Związku był budżetem zrównoważonym , nie zakładał wystąpienia deficytu ani nadwyżki 
budżetu oraz przychodów i rozchodów. 

W toku realizacji budżetu Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku korygowali plan dochodów 
i wydatków budżetowych. W wyniku dokonanych zmian budżet Związku na rok 2015 po stronie 
dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 337 559,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan po zmianach wynosił: 

1) Dochody ogółem 3 907 671,00 zł, w tym: 

- dochody bieżące 3 907 671,00 zł 

- dochody majątkowe 0,00 zł,

2) Wydatki ogółem 3 907 671,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 3 907 671,00 zł, 

- wydatki majątkowe 0,00 zł,

Wykonanie budżetu Związku na 31 grudnia 2015 roku wyniosło: 

- dochody 3 755 244,20 zł, 

- wydatki 3 764 927,95 zł,

Budżet Związku za 2015 rok zamknął się deficytem w wysokości 9 683,75 zł, który został pokryty 
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. 

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku: 

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych; 

- nie udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego; 

- nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz 
gwarancji; 

- nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

- nie realizował zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
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Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 r. wynosił 
154 360,39 zł 

Wysokość osiągniętych dochodów pozwoliła na sfinansowanie wydatków działalności statutowej 
Związku bez potrzeby zaciągania zobowiązań.

CZĘŚĆ II.
Omówienie dochodów budżetowych 

Uzyskane w roku 2015 dochody Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w kwocie 
3.755.244,20 wykonano w 96,10 %.Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawia Załącznik nr 
1: 

1) Dochody bieżące 

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 3.755.244,20 zł. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

- 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

- 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

Dochody wykonane w wysokości 3.606 505,62 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku z realizacją powierzonego przez gminy zadania w zakresie prowadzenia 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku. Obowiązkiem zostały objęte zarówno 
nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe.Wpłaty dotyczą zarówno zaległości z lat 2013, 
2015 oraz bieżących należności roku 2015. 

- 0690 Wpływy z różnych opłat 

Dochody otrzymane z tytułu wpłat kosztów upomnienia należnych z tytułu doręczonych upomnień 
oraz wpłat kosztów postępowania egzekucyjnego w łącznej wysokości 33 327,37 zł 

- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w kwocie 4 144,25 zł, naliczanymi zgodnie z przepisami ustawy Ordynacji podatkowej.

Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

- 0920 Pozostałe odsetki 

Dochody z tego tytułu zrealizowały się w wysokości 2 893,86 zł, obejmują odsetki od środków na 
rachunku bieżącym Związku oraz od lokat bankowych, na których zdeponowane były środki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

- 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

Dochód w wysokości 5 000,00 zł uzyskano z tytułu naliczonej kary dla podmiotu, który nie dokonał 
wpisu do rejestru działalności regulowanej a prowadził taka działalność. 

- 0690 Wpływy z różnych opłat 
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Dochody w wysokości 1 765,99 zł z tytułu odsetek pobieranych w związku z prowadzoną egzekucją 
administracyjną opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysokość kosztów egzekucyjnych regulowana 
jest ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ich zróżnicowanie jest zależne od 
podjętych czynności egzekucyjnych. 

- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Dochód z tego tytułu uzyskano w wysokości 1 990, 82 zł, są to odsetki pobrane przez Urząd Skarbowy 
od zaległości ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej i przekazane Związkowi. 

- 0920 Pozostałe odsetki 

Dochody w wysokości 2 710,42 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych pobieranych zgodnie 
z Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podczas realizacji zajęć egzekucyjnych. 

- 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

Dochody w kwocie 95.895,00 zł z tytułu składek członkowskich gmin należących do Związku 
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, zgodnie z §29.1 statutu Związku. Wysokość składek 
została skalkulowana jako iloczyn ilości mieszkańców poszczególnych gmin na dzień 30 listopada 
2014 r. przez stawkę 3,00/na mieszkańca. Wysokość stawki została ustalona Uchwałą Nr VI/28/2015 
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2015 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

- 0690 Wpływy z różnych opłat 

Środki w wysokości 982,87 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W budżecie na rok 2015 nie zaplanowano dochodów majątkowych. 

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 
3 318,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 789 435,31 zł, w tym zaległości 607 115,41 zł.

CZĘŚĆ III.
Omówienie wydatków budżetowych 

W roku 2015 wydatki Związku wykonano w kwocie 3 764 027,95 tj. 96,35 % w stosunku do planu. 
Szczegółową realizację wydatków budżetu przedstawia Załącznik nr 2 

1) Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 764 927,95 zł, omówienie wydatków 
w poszczególnych działach. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75022 Rady gmin 

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 232,56 

Wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku. 

- 4410 Podróże służbowe – 348,90 

Wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu Związku zgodnie 
z podjętą Uchwałą Nr 25/VI/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego.

Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 Różne rozliczenia finansowe 

Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 900 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002 Gospodarka odpadami 

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych: 
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Wynagrodzenia i ich pochodne –wykonanie za 2015 rok wyniosło 420 054,33 zł. 

W ramach tych wydatków ponoszone były koszty zatrudnienia pracowników, pochodne od 
wynagrodzeń, koszty wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia (kurierzy) 
oraz odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników. Poszczególne wydatki przedstawiają się 
następująco: 

-  wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (sprzątaczka) 15,00 zł, 

-  wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę) 279 403,36 zł, 

-  dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 654,73 zł, 

-  wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 51 688,31 zł, 

-  składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 59 298,93 zł, 

-  odpis na ZFŚS 7 975,00 zł, 

-  badania lekarskie 190,00 zł,

Materiały i energia - 22 640,70 zł 

W ramach paragrafu 4210 uwzględniono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków 
czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i publikacji. Wydatki w kwocie 18 380,59 zł 
obejmują m.in.: 

- zakup wyposażenia biur – krzesła 3 771,88 zł, 

- prenumerata czasopism (Wspólnota) 1 455,67 zł, 

- zakup papieru ksero, tonerów, kopert, innego drobnego sprzętu biurowego i środków czystości 
13 153,04 zł,

Z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy energii elektryczne i wody – paragraf 4260 - 
poniesiono wydatki w wysokości 4.260.11 zł. 

Zakup usług remontowych § 4270 

Poniesione wydatki w wysokości 2 287,80 zł związane były z remontem pomieszczenia na 
archiwum Związku. 

Usługi obce § 4300, wykonanie wydatków wyniosło 3 285 365,73 zł 

W ramach wydatków na usługi uwzględniono m.in. usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługi 
drukarskie, koszty i prowizje bankowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne. 

- usługi pocztowe – 21 328,45 zł, 

- usługa komunalna – 3 217 953,82 zł, 

- prowizje bankowe – 3 862,85 zł, 

- obsługa prawna Związku - 21 156,00 zł, 

- usługi drukarskie - 2 447,70 zł, 

- aktualizacja programów komputerowych - 2 472,24 zł, 

- wymiana drzwi i naprawa instalacji w pomieszczeniu archiwum - 4 250,64 zł, 

- pozostałe usługi – koszty komornicze, postepowania egzekucyjnego i inne - 11 894,03 zł, 

- 4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 4 425,38 zł, 

- 4400 opłaty związane z wynajmem pomieszczeń - 20 664,00 zł,

Podatki i opłaty – 516,00 zł 

Wydatki związane z zakupem polisy ubezpieczeniowej sprzętu Biura Związku 299,00 zł – paragraf 
4430, oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez Związek – 217,00 zł – 
paragraf 4520. 
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Pozostałe koszty – 12.605,37 zł 

W ramach tych wydatków uwzględniono opłaty za szkolenia pracowników Związku – paragraf 
4700 w kwocie 3 163,00 oraz wypłaty delegacji i ryczałtu zgodnie z zawartymi umowami – paragraf 
4410 w wysokości 5 058,55 zł. 

Porównanie wykonania dochodów i wydatków roku bieżącego w stosunku do roku poprzedniego 
przedstawiają odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4:

CZĘŚĆ IV.
Sprawozdanie z egzekucji aministracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wystawiono łącznie 3 659 upomnień na kwotę 
409 979,65 zł. 

Tabela poniżej przedstawia zestawienie upomnień z podziałem na gminy należące do Związku 
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie. 

L.p Gmina Liczba wystawionych 
upomnień 

Kwota 
ogółem 

Upomnienia 
uregulowane 

Upomnienia do 
uregulowania

1 Lisewo 544 57 157,77 158 386
2 Stolno 552 78 813,44 155 397
3 Unisław 835 83 192,50 400 435
4 Kijewo 

Królewskie 
490 52 951,40 142 348

5 Papowo Biskupie 674 80 218,90 189 485
6 Chełmno 564 57 645,64 196 368

Razem: 3659 409 979,65 1240 2419

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu upomnienia kierowano wniosek o wszczęcie 
egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W 2015 roku przygotowano 2 094 wnioski, z tytułu 
prowadzonej egzekucji administracyjnej wpłynęło 37 351,13 zł należności głównej.

Rozdział 2.
Informacja o stanie mienia 

Zarząd Związku na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sporządzą 
informację o stanie mienia. 

Związek na koniec roku 2015 posiadał środki trwałe o wartości łącznej brutto 12.438,54 zł. 
Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych według stanu na 31.12.2015 r. przedstawia poniższa 
tabela. 

Grupa środka trwałego Stan na 31.12.2015 r.
0 – Grunty 0,00 0,00 0,00
1 – Budynki 0,00 0,00 0,00
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3 – Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 12.438,54 6.183,32 6.255,22
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00
6 – Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00
7 – Środki transportu 0,00 0,00 0,00
9 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 0,00 0,00 0,00

Razem: 12.438,54 6.183,32 6.255,22

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.2015 r. 

Stan na Wartość 
brutto

Umorzenie Wartość 
netto

31.12.2013 28.102,48 18.877,48 9.225,00
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Wartości niematerialne i prawne obejmują prawa autorskie, które Związek przejął w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia pn. „ Popularyzacja i edukacja działań Związku Komunalnego Gmin Powiatu 
Chełmińskiego” oraz licencje na oprogramowanie wykorzystywane w Biurze Związku. 

Związek na dzień 31.12.2015 r. posiadał wyposażenie (środki trwałe do 3500 zł) w wysokości 
54.035,46 zł, które zostały umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 

Związek nie uzyskał dochodów w tytułu wykonywania prawa własności oraz nie posiadał praw 
w użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach i akcji.

 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego 

Gmin Powiatu 
Chełmińskiego 

Marcin Płoszyński
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