
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 14 września 2020 r. 

 NR LX/292/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej" na 2020 rok 

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 222 , art. 233 pkt 3, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, 
art. 264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok ze zmianami wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości: 168 656 912,00 zł, z tego: 

᠆ dochody bieżące: 168 656 912,00 zł 

᠆ dochody majątkowe: 0,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości: 192 670 540,00 zł, z tego: 

᠆ wydatki bieżące: 192 648 540,00 zł 

᠆ wydatki majątkowe: 22 000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24 013 628,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat 
ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. Różnica między planowanymi dochodami, 
a wydatkami stanowi deficyt budżetowy  
w kwocie 24 013 628,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.”. 

§ 2. W planie dochodów, w ramach działu 900, rozdziału 90002: 

1) Wprowadza się plan: ·§ 063 0 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” – 
w kwocie 5 597,00 zł (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) ·§ 094 0 – „Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 25 978,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) ·§ 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – w kwocie 5 555,00 zł 
(pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) ·§ 246 0 – „Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych” – w kwocie 70 700,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset 
złotych 00/100) 

2) Zwiększa się plan: ·§ 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 230 000,00 zł (dwieście 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100) ·§ 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” 
– o kwotę 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) 
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§ 3. W planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002 zwiększa się plan: ·§ 421 0 – „Zakup 
materiałów i wyposażenia” – o kwotę 60 200,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) ·§ 430 0 – 
„Zakup usług pozostałych” – o kwotę 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

§ 4. Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok otrzymują brzmienie 
określone w załącznikach nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 6. Pozostałe postanowienia uchwały nr LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok pozostają bez 
zmian. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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Załącznik nr 1

Do uchwały nr ………./………./2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia ……………….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 1

do uchwały nr LI/262/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

omasz Zwoliński
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Załącznik nr 2

Do uchwały nr ………./………./2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia ……………….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 2

do uchwały nr LI/262/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI
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Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Tomasz Zwoliński
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Załącznik nr 3

Do uchwały nr ………./………./2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia ……………….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 3

do uchwały nr LI/262/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 16 grudnia 2019 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
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UZASADNIENIE

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 1 637 830,00 zł,

2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 70 700,00 zł.

W związku z dofinansowaniem WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenie edukacyjne z

zakresu gospodarki odpadami dla mieszkańców Związku Międzygminnego "Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" pn. Trafiaj do właściwego kosza!” konieczne jest ujęcie w

planie dochodów § 246 0 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie planowanej dotacji 70 700,00 zł. Natomiast, po stronie wydatków zwiększa

się plan:

- § 421 0 „Zakup materiałów i wyposażenia” o łączną kwotę 60 200,00 zł na zakup toreb,

długopisów ekologicznych, koszy do zbiórki odpadów BIO oraz worków biodegradowalnych,

- § 430 0 „Zakup usług pozostałych” o łączną kwotę 10 500,00 zł na wydruk książeczek

edukacyjnych, plakatów, zaproszeń i magnesów.

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego wykonania,

dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2020:

· § 063 0 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” – wprowadza się plan w

kwocie 5 597,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania

procesowego.

· § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększa się plan o kwotę 230 000,00 zł –

co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych

środków.

· § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadza się plan w kwocie

25 978,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z korektami

dotyczącymi 2019 roku oraz wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-

2013.

· § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – zwiększa się plan o

kwotę 1 300 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kar

umownych naliczonych wykonawcom.

· § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – wprowadza się plan w kwocie 5 555,00 zł –
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co stanowi wpłaty pracowników na pokrycie straty ZM „GOAP” w związku z przyjęciem na

siebie odpowiedzialności materialnej z tytułu nienależytego wykonania obowiązków

pracowniczych.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Bartosz Guss
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