
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 NR LXIII/309/2020 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 
zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

1) Zmniejsza się plan: ·§ 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 500 000,00 zł (pięćset 
tysięcy złotych 00/100) 

2) Zwiększa się plan: ·§ 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 
00/100) 

§ 3. Załącznik nr 2 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 otrzymuje brzmienie 
określone w załącznikach nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 5. 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. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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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

Załącznik do uchwały Nr LXIII/309/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 7 grudnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2020 wystąpiła

konieczność dokonania zmian w planie w § 430 0 „Zakup usług pozostałych”.

Zgodnie z przeprowadzoną przez Dział Gospodarki Odpadami analizą, spadek wolumenu

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w okresie styczeń - październik 2020 r. w

porównaniu do styczeń - październik 2019 r. wynosi 4,78%. Mając powyższe na uwadze

zaprognozowano wysokość wynagrodzenia za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych w ITPOK uwzględniając ilość odpadów i obowiązującą stawkę za ich

zagospodarowanie. Średnia wartość faktur za zagospodarowanie odpadów (wraz z kosztami

administrowania systemem) w okresie styczeń - sierpień 2020 r. wynosi 3 836 856,84 zł brutto,

jednakże w miesiącu wrześniu wysokość faktur wyniosła 5 593 652,62 zł brutto, a w październiku

wysokość wynagrodzenia wynosi 4 985 322,31 zł brutto, co spowodowane było m.in. niższym

umniejszeniem wynagrodzeń za miesiąc wrzesień i październik z tytułu sprzedaży energii o

odpowiednio 1 373 070,23 zł brutto i 755 600,26 zł brutto w porównaniu do umniejszeń do

miesiąca sierpnia, które wyniosło 3 164 119,78 zł brutto. W związku z koniecznością

zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w ITPOK, niezbędne jest dokonanie

zmiany.

Zwiększenia planu § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 500 000,00 zł dokonuje się poprzez

umniejszenie w planie wydatków § 401 0 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, gdzie

przewiduje się niższe wykonanie niż pierwotnie zakładano.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.
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