
UCHWAŁA NR V/15/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” w likwidacji na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 222 ust. 1, 
art. 233 pkt 1, 234, 235, 236, 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 
2021 r., poz. 8475 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości: 5 131 571,00 zł z tego: 

-  dochody bieżące: 5 131 571,00 zł 

-  dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości: 7 760 571,00 zł  z tego: 

-  wydatki bieżące: 7 760 571,00 zł 

-  wydatki majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 
2 629 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 629 000,00 zł (dwa miliony sześćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie 
planowanego deficytu w 2023r. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
w likwidacji do: 

1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami 
w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu, 

§ 6. Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
w likwidacji samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2023 do sumy 
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia  Związku 

Międzygminnego  
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej"  
w likwidacji 

 
 

Tomasz Zwoliński 
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DOCHODY 
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/15/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji 

z dnia 12 grudnia 2022 r.
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WYDATKI 
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/15/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji 

z dnia 12 grudnia 2022 r.
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BUDŻET – ZBIORCZO 
 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/15/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji 

z dnia 12 grudnia 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Realizację zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w 

likwidacji określa Uchwała numer I/1/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji z dnia 31.01.2022 roku.  

 

DOCHODY 

 
Łączna kwota dochodów wynosi 5 131 571,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu roku 2023 składają 

się: 

1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

4 435 000,00 wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490  

2) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 37 471,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych 

w wysokości 600 000,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640  

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 

59 100,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 

 

 

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:  

 

1) Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Mając na uwadze określenie potencjalnego dochodu na rok 2023, w szacunkach uwzględniono 

wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami należne za okresy poprzedzające dzień 

otwarcia likwidacji Związku Międzygminnego (01 stycznia 2022 r.) z czego: 

  3 545 000,00 zł dotyczy zaległości nie objętych tytułami – Łączna kwota zaległości 

nieobjętych tytułami wykonawczymi na dn. 30.09.2022r. to 12 120 802,83 zł. Zaległości 

powyżej pięciokrotności kosztów upomnień (80,00zł) to 11 827 716,24 zł. Zakładając, że 

40% zaległości w 2023 roku nie będzie możliwa do objęcia postępowaniem egzekucyjnym ( 

upadłość, zgony,…), zatem zaległości pozostałych do objęcia tytułami wykonawczymi 

będzie ok. 7 096 629,74 zł .Przewidywaną skuteczność szacuje się na ok. 50%, zatem 

3 545 000,00zł. 

  890 000,00 zł w wyniku podjętych działań egzekucyjnych. 
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Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniesie 4 435 000,00 zł  

 

2) Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych  

Koszty upomnień i egzekucji oszacowano w kwocie 637 471,00 zł.  

 

W 2023 planuje się wysłać ok. 3 903 sztuk upomnień, czyli 3 903 x 16,00 zł = 62 448,00 zł. Na 

podstawie szacowanej w poprzednich latach skuteczności ściągnięcia zaległości na podstawie 

wysłanych upomnień – ok. 60%, szacuje się dochód z tytułu kosztów upomnień  

w roku 2023 w kwocie 37 471,00 zł 

W roku 2023 planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 600 000,00 zł. 

Dochód oszacowano na podstawie analizy kwot uzyskanych z tytułu postępowań egzekucyjnych 

lat poprzednich.  

 

3) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Odsetki oszacowano w kwocie 59 100,00 zł na podstawie dochodów jakie uzyskano z tego tytułu 

w 2022 roku oraz dochodów jakie przyjmuje się, że zostaną osiągnięte w 2023 roku.  

 

WYDATKI 

 
Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2023 zaplanowano w kwocie 7 760 

571,00 zł, z czego w ramach: 

 

1. Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75818, § 4810: 

REZERWA OGÓLNA      10 000,00 zł 

 

2. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:  

WYDATKI BIEŻĄCE      7 750 571,00 zł 

 

Wydatki bieżące na rok 2023 kształtują się następująco: 
  dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 000 000,00 zł 

  usługi pocztowe – 285 000,00 zł 
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  dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych – 360 000,00 zł 

  koszty eksploatacyjne – 120 000,00 zł 

  zużycie wody, energii cieplnej i elektrycznej – 79 000,00 zł 

  koszty obsługi bankowej – 180 000,00 zł 

  usługi prawne – 170 000,00 zł 

  koszty postępowania sądowego – 106 000,00 zł 

  sprawy sporne – 711 000,00 zł 

  dzierżawa urządzeń poligraficznych - 50 000,00 zł 

  usługa zarządzania infrastrukturą serwerową – 40 000,00 zł 

  outsourcing serwera – 21 000,00 zł 

  serwis awaryjny – 3 000,00 zł 

  zakup usług telekomunikacyjnych – 25 000,00 zł 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 040 208,00 zł 

  odprawy – likwidacja stanowiska pracy – 28 000,00 zł 

  PFRON – 15 000,00 zł 

  badania lekarskie – 3 000,00 zł 

  delegacje krajowe – 2 500,00 zł 

  ryczałty samochodowe – 21 000,00 zł 

  odpis na ZFŚS – 46 563,00 zł 

  szkolenia pracownicze – 20 000,00 zł 

  pracownicze plany kapitałowe – 22 000,00 zł 

  refundacja zakupu okularów i wody pitnej dla pracowników oraz art. ppoż. – 6 600,00zł 

  zakup licencji i aplikacji oraz dostęp do portali internetowych – 152 000,00 zł 

  badanie sprawozdania finansowego – 11 800,00 zł 

  opinie, ekspertyzy, analizy – 8 000,00 zł 

  różne opłaty i składki – 12 000,00 zł 

  zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 2 000,00 zł 

  zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 6 000,00 

zł 

  zakup terminali z monitorami wraz z akcesoriami komputerowymi – 5 000,00 zł 

  artykuły biurowe – 8 000,00 zł 
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  środki czystości – 1 000,00 zł 

  zakup czasopism, książek – 5 000,00 zł 

  obsługa zgromadzeń – 6 000,00 zł 

  usługi bhp – 7 200,00 zł 

  usługi poligraficzne – 5 000,00 zł 

  pozostałe – 166 700,00 zł 

 
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 629 000,00 zł, pochodzącą z nadwyżki 

z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2023r. 
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