
UCHWAŁA NR 20/16

ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEG0 BIEBRZA
z dnia  30 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania p]anu finansowego za 1 pólrocze 2016 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wie]oletniej prognozy finansowej, w tym o pizebiegu

realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art.  266 ust.  1  ustawy z dnia 27 siepnia 2009 roku Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009  r.  o  finansach publicznych.  (t.j.  Dz.  U.  z 2013  r.  poz.  885  z późn.  zm.).  oraz
Uchwały Nr XV/48/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010
roku  w   sprawie   określenia   zakresu   i   formy   infomacji   o   przebiegu   wykonania  planu
finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz infomacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy  finansowej  za  1  półrocze,  Zarząd  Związku  Komunalnego  Biebrza  uchwala,  co
następuje:

§ 1.  Przedstawić  „Infomację o przebiegu wykonania planu finansowego  za 1 półrocze  2016
roku" stanowiącą załącznik Nr 1  oraz „Infomację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej,  w  t)m  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć"  stanowiącą  załącznik  m  2  do
niniej szej uchwały.

§2.  Infomacje,  o których mowa w  §  1, przedstawić Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Biebrza oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Jan Joka

Woj ciech Walulik

Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

Przewodniczący Zarządu



Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/16
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

z dnia  30 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEG0 BIEBRZA

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Plan finansowy Związku Komunalnego Biebrza na 2016 rok został przyjęty Uchwałą

Nr 111/20/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Dochody  Związku  Komunalnego   Biebrza  ustalono   w  wysokości   405.840zł,   wydatki  w

kwocie 499.054zł, przychody -93.214zł, rozchody -Ozł, deficyt -93.214zł.

W okresie 1 półrocza nie dokonywano zmian w planie finansowym.

Dochody

Roczny plan dochodów został wykonany w wysokości 66,3% na kwotę 269.094,77zł

(wykonanie dochodów w analogicznym okresie 2015 roku -77,3% na kwotę 421.607,79zł).

Na ujęte w planie dochody bieżące składają się: składki członkowskie -wykonanie na

koniec czerwca -269.094,77zł, wpływy z różnych dochodów- 17zł.

Należności z tytułu nieopłaconych składek na koniec 1 półrocza wyniosły  185.966zł,

zaległości -11.636,80zł.

Zarząd  Związku  Komunalnego  Biebrza  porozumiał  się  z  gminami  zalegającymi  z

opłatą składki. Składki te zostaną w całości uegulowane.

Zestawienie dochodów za 1 pólrocze
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90002 Gospodarka odpadami 405 840,00 269 094,77 269 094,77 0,00 66,3%

0920 Pozostałe odsetki 0,17 0,17

0970 Wphn^y z różnych dochodów 17,00 17.00

2900

Wphnw z wpłat gmin i powiatównarzeczinnychjednosteksamorząduterytorialnegoorazzwiązkówgminlubzwiązkówpowiatównadofinansowaniezadańbieżących.

405 840,00 269 077,60 269 077,60 66,3%
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I           Wydatki

Plan   wydatków  na  koniec   1   półrocza  został   zrealizowany   w   30,8°/o   na  kwotę

153.870,28zł (wykonanie planu wydatków w analogicznym okresie 2015r. -63,7% na kwotę

503.690,50zł).

Realizacja zadań inwestycyjnych w 1 pólroczu 2016 roku
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1 900 90002

Dokumentacjazadania:„BudowamodernizacjaiwyposażeniePunktówselektywnejZbiórkiOdpadównatereniegminczłonkowskichZwiązkuKomunalnegoBiebrza"

70 000 70 000 00 0 0,0%

2 900 90013

Dokumentacjazadania:DBudowamiędzygminnegoschroniskadlazwierząt„

80 000 80 000 00 0 0,0%

Ogółem 150 000 150 000 00 0 0,0%



Wydatki na zadania inwestycyjne w 1 półroczu nie były realizowane ponieważ:

Na  chwilę  obecną  brak  jest  szczegółowych  wytycznych,  nie  ma  określonych  kryteriów

wyborów projektu, to powoduje,  iż przygotowanie dokumentacji projektowej  na tym etapie

może  wymagać  dokonywania  zmian  i  poprawek  oraz  poniesienia  dodatkowych  kosztów.

Dokumentacja  zostanie  niezwłocznie  wykonana  w  chwili,  gdy  zostanie  uchwalony  plan

inwestycyjny dla województwa podlaskiego oraz po publikacji dokumentów przez lnstytucję

Zarządzającą programem.  W 1 półroczu 2016 roku, miały miejsce spotkania grupy roboczej

ds.   PSZOK,   w   skład   której    wchodzą   uzędnicy   gmin   zainteresowanych   budową   i

modemizacją gminnych punktów selektywnej  zbiórki odpadów.  Budowa PSZOK na terenie

gmin  członkowskich  Związku  Komunalnego  Biebrza  będzie  realizowana   przez  Związek

Komunalny Biebrza i BIOM Sp. zo.o.

Są to następujące gminy: Miasto Augustów, Bargłów Kościelny,  Goniądz,  Miasto Grajewo,

Gmina Grajewo, Mońki,  Suchowola,  Rajgród, Lipsk , Nowy Dwór,  Dabrowa Białostocka ,

Trzcianne,  Janów, Jaświły    Płaska-   i te gminy zgłoszone zostały do Wojewódzkiego Planu

Gospodarki Odpadami oraz  do Planu lnwestycyjnego.

Również  w  1  półroczu  br.  odbyła  się  ogólnopolska  konferencja  "PSZOK -  efektywność  i

ftnkcj onalność", w wyniku której zaproponowano gminom zmianę dotychczasowej koncepcj i

i budowę międzygminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja   drugiego   zadania   inwestycyjnego:   „Dokumentacja   budowy   międzygminnego

schroniska dla zwierząt", polegała na wykonaniu koncepcji budowy schroniska dla 500 psów

i  określenia  wstępnych  kosztów  budowy  schroniska  bez  wyposażenia.  W  1  półroczu  2016

roku gminy członkowskie Związku wahały się co do uczestnictwa w tym projekcie. Pierwsze

kalkulacje wskazują na to, iż możliwe jest, że opłaty  mogą być wyższe, niż ponoszone przez

gminy   do   tej   pory,   zwłaszcza,   że   koszt   inwestycji   ponosiłyby   niektóre   tylko   gminy

członkowskie Związku, bez możliwości dofinansowania z zewnętrznych środków. Jednak w

wyniku wizytacji pobliskich schronisk, przeprowadzonych rozmów z zarządcami schronisk,

będących  jednostkami  gminnymi,  z  terenu  Polski  oraz  proponowanych  zmian  w  prawie

dotyczących  min.  fimkcjonowania  schronisk,  nie  wydaje  się  zasadnym    zaprzestanie  tego

rodzajuinwestycji.



Plan Wykonanie %wykonania
kwota udział % kwota udział %

wydatki bieżace 349 054,00 69,9% 153 870,28 100,0% 44,1%
wydatki majątkowe 150 000,00 30,1% 0,0% 0,0%
Ogółem wdatki 499 054,00 100% 153 870,28 100,OO/o 30,8%

W strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące  stanowiły  100,0%,  co daje

kwotę 153.870,28zł i związane były głównie z bieżącym fimkcjonowaniem Związku.

W  okresie  1  półrocza  wszystkie  wydatki  były  realizowane  teminowo.   Związek

Komunalny Biebrza wywiązywał się ze wszystkich swoich zobowiązań. Nie wystąpiły Żadne

zobowiązania wymagalne.

Zestawienie wydatków za 1 pólrocze
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75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 753,00 0,00 0,0%

4810 Rezerwy 3 753,00 0,00 0,0%

%

3

90002 Gospodarka odpadami 41 5 301 ,00 153 810,28 37,1%

4010 Wynagrodzenia osobowe 195 000,00 85 518,93 43,90/o
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 150,00 13 980,10 86,6%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38148,00 16 042,53 42,1%

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 4 214,00 1  727,06 41,0%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 584,00 5,8%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 556,57 18,6%

4270 Zakup uslug remontowych 500,00 0,00 0,0%

4280 Zakup ustug zdrowotnych 400,00 0,00 0,0%

4300 Zakup usług pozostawch 55 000,00 25 373,00 46,1%

4360
Opłaty z tytułu zakupu ustug

2 500,00 979,35 39,2%telekom uni kacyjnych telefonii
komórkowej

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze

7 380,00 3 075,00 41,7%za budynki, Iokale i pomieszczenia
garażowe

4410 Podróźe stużbciwe krajowe 8 000,00 3 024,74 37,8%

4430 RÓżne opłaty i składki 1  000,00 0,00 0,0%



4440 Odpisy na ZFŚS 3 009,00 3 009,00 100,0%

4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 0,00 0,0%czhnkami korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednoslek
70 000,00 0,00 0,0%budżetowych

90013 Schroniska dla zwierząt 80 000,00 0.00 0,0%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80 000,00 0,00 0,0%budżetowych
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Dział 758 ,,Różne rozliczenia"

Do końca czerwca 2016 roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej .

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 31,1 °/o na kwotę 153 .870,28zł.

Wszystkie  zrealizowane  wydatki  bieżące  dotyczyły  głównie  ftnkcjonowania Związku,  a w

tym:

-   wynagrodzenia   i   pochodne   -   117.852,62zł,   na   które   składają   się   wynagrodzenia

pracowników   Związku,   dodatkowe   wynagrodzenie   roczne   (trzynastka),   pochodne   od
wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),

-   zakup   usług   pozostałych   -   25.373,00zł,   na   które   składają   się:    koszty   związane

wynagrodzeniem  Radcy  Prawnego,  koszty  obsługi  bankowej,  opłaty  pocztowe  oraz  inne

drobne wydatki związane z zakupem usług,

-koszty delegacji krajowych -3.024,74zł,

-opłaty za wynajem pomieszczenia na potrzeby biua -3 .075,00zł.

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -3.009,00zł.

Przyczyny niewykonania wydatków inwestycyjnych, zostały opisane powyżej .

111         Przychody i rozchody

Plan finansowy na 30 czerwca 2016 roku zakładał przychody w wysokości  93.214zł

pochodzące z nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wykonanie przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych wynosiło od

początku roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS) 287.241,96zł.



Rozchody w planie finansowym nie były planowane.

Planowany  deficyt  na  dzień  30  czerwca  2016  roku  wynosił  93.214,00zł.  Faktyczna

nadwyżka wyniosła 115.224,49zł.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/16
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o

przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia   prognoza   finansowa   została   przyjęta   Uchwałą  Nr   111/19/16   Zgromadzenia

Związku  Komunalnego  Biebrza  z  dnia  29  stycznia  2016  r  w  sprawie  uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2016-2019.

Regionalna lzba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała prawidłowość sporządzenia

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr 11-00311 -81/15 z

dnia 10.12.2015 roku.

W trakcie 1 półrocza 2016 roku nie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

Wielkości ujęte w WPF na dzień 30 czerwca 2016 r. kształtują się następująco:

Planowane dochody ogółem  405.840,00zł, z tego:

a) dochody bieżące -405.840,00zł,

b) dochody majątkowe -0,00zł, w tym:

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r. :

dochody ogółem  - 269.094,77zł  (66,3% planu), z tego:

a) dochody bieżące -269.094,77zł  (66,3°/o planu),

b) dochody majątkowe -0,00zł (0,0% planu).

Wydatki ogółem zaplanowano w  kwocie 499.054,00zł. Realizacja za 1 półrocze

vwnosi 153.870,28zł, tj. 30,8°/o.

Planowane wydatki bieżące wynoszą-349.054zł, w tym:

-  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 263.512,00zł,

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca wynosi 153.870,28zł, tj. 44,1%

planu, w tym:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  117.852,62zł (44,7% planu),

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie 150.000,00zł,

Wykonanie wydatków majątkowych na koniec czerwca wynosi O,00zł .

Planowany deficyt wynosi 93 .214zł.. Na koniec czerwca 2016 roku faktyczny deficyt

wyniósł  Ozł, faktyczna nadwyżka -115.224,49zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2016r.

wyniosła 115.224,49zł. Planowana kwota to 56.786,00zł.

Plan przychodów wynosił 93.214zł, pochodziły one w z nadwyżki budżetowej z lat

ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, a przychody uzyskane w I

półroczu wyniosły 287.241,96zł (nadwyżka z lat ubiegłych z lat ubiegłych zgodnie ze

sprawozdaniem Rb-ND S).

Rozchody nie były planowane.

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt. 2 i 3 ustawy nie były planowane.

Spłata i obsługa długu nie jest planowana na 2016 rok, w związku z brakiem

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych.

Kształtowanie się wskaźników przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Wskaźnik spaty zobowiązań

Vvskaźnlk Wskaźnik

Kwota Wskaźnik
Wskażnlk Dopuszczalny

Dopu§zczalnywskaźnikspty

lnfomac)a o lnfomaęia o
piariowanej pianowanej wskażnik spy zobowiqzań

spemi®niu spemeniu
Qcznej kwoty bcznej kwoty zobowazań pianowanej

docrlodów zoi] okr w an
okr®Ślony w ail. wskaźnika spmy wskaźnika smty

sP.zot}„ o której spl. zob..  o klóręj zwlqzku łącznej kwoty blożących 243 us!awy  po
2.3 ustawy. po

zob.ok.. w art. zob.okr. w art.
mowa w art, 243 mowa w ah. 243 wspÓ"orzonego sPzob   o kiórej powększonych o uwzo.  Ust.

wqlędnleniu 243 usL Po 243 ustawy. po
usl.  1  us{avw do iist.  1  usl. do

przez jednostkę mowa w arl  2.3 dochody z® wylączeń ustawowycn wao. zob. wHO.Zob.
dochodów, bez dochodów, boz samorządii iist   1  usldo

sprzedaży obliaony w wyączeń' zw`ązku zw,ązku
uwzg. Zob. uwzg. Zob. terytorialneoo doct`    pouwzg mają`ku oraz oparciu o plan 3 obliczony w wspóworzoneoo wspó"rzonego

związku zw'ązku
przypadającycndosP'yw Zob. zwązkuwspÓ"orzonego pomnieiszonycn kwariah rokupoprzedzającego

Opa"u 0
przoz jst oraz po przez jst omz powspómrzonegoi)rzozjednostkęsamorządu wspóworzoneoopizezjednostkęsamorządu 0 wyda'k,biożąco.dodochodów wkonanie rokupoi)rzedzającegopierMizyrok uMględnieniu "zględnleniu

danym rokubudżetowym przez jst oraz pouwzg. pieiwszy rokPrognozy ustawowycllWnczeh, ustawowychvnrnczeń.

terylonalneoo   ib®zuwzg. terno"inego, ix]mvzględnlenju
podlegającadollczeniii ustawowychwyticzoń

l,udżetu'iistalonydla
(wskaźnikustaionyw

Prognozy(wskażnik obllczonego woparciuoplari3 obliczonego woparciuo

usiawowycr` ustawowych zoodnie z an i)rzypadających
danego roku

oparciu o Średnlą
ustalony w kwartałów rokii wkonanie rokuwhczeń v„'ączeń 244 uslawy ns dany rok (wskaz]iik arytmetyQną z 3 oparclu o

poprzedzającego poprzedzająceoo
przypadających"danymk. przypadającyct`nadanyrok jednoroczny)

poprzednicłi  lat)
Śnx"ąarytmetyczną z 3poprzednicł`lat) rok t)udżetowy rok budżetowy

2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,99% 31,21% 31,21% TAK TAK

2017 0,00% 0,00% 0,00 O'000/o 59,46% 22,41% 22,41% TAK TAK

2018 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 64,91% 33,28% 33,28% TAK TAK

2019 0,00% 0,00% 0,00 0`000/o 64,55% 46,12% 46,12% TAK TAK

Związek Komunalny Biebrza w chwili obecnej nie realizuje przedsięwzięć

wieloletnich.


