
UCHWAŁA NR VII/31/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 i 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6
i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869)  uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr II/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
na lata 2019-2022, uchwale nr III/16/2019 Zgromadzenia  Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 
lata 2019-2022 oraz w uchwale V/26/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 
22 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 
lata 2019 -2022 oraz w uchwale nr VI/27/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 z dnia 14 czerwca 2019 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

1.  Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr II/10/2018 z dnia
 28 grudnia  2018 r. otrzymuje brzmienie jak  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć WPF, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki
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OBJAŚNIENIA 

 

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 dotyczą  

w szczególności urealnienia planu wydatków dla WPF. W maju 2019 r. Związek  

ogłosił przetarg nieograniczony pn."Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem 

pn.Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego" EKO SIÓDEMKA". 

Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami 

Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.  

Na ten cel w planie wydatków na lata 2019 -2021 zgodnie z harmonogramem zostały 

zabezpieczone środki w wysokości 79 950,00 zł. W dniu 27 maja 2019 r. nastąpiło otwarcie 

ofert. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które znacznie przewyższają 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.  

Mając to na względzie postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Po analizie 

wydatków bieżących stwierdzono, że Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" może 

zwiększyć środki na inżyniera kontraktu o kwotę 50 000,00 zł, z czego 33 333,00 zł  

w 2020 r., a 16 667,00 zł w 2021 r. Zachowując odpowiednie procedury związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Związek przystępuje do ogłoszenia 

kolejnego przetargu. Dnia 17 czerwca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu. 

Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 261 741,54 zł, podczas gdy w budżecie w latach 

2019 -2021 przeznaczone są środki w kwocie 129 950,00 zł. Wobec powyższego 

Zgromadzenie Związku podejmuje decyzje o wprowadzeniu do budżetu środków  

w wysokości 131 792,00 zł, z czego 130 000,00 zł stanowi dopłata wnoszona przez gminy 

członkowskie, a kwotę 1 792,00 zł stanowią środki przesunięte z wydatków bieżących. 

 

Wobec powyższego w 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

wg poniższego opisu: 

I. DOCHODY 

1. Zmiany w dochodach w 2019 r.  

a) dochody bieżące – bez zmian 

b )dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł 

II. WYDATKI 

1. Zmiany w wydatkach w 2019 r. 

a) wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 1 792,00 zł .na rzecz wydatków 

majątkowych 

b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 131 792,00 zł. 
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- plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 192 377,00 zł 

- plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 324 167,76 zł, z czego kwota 132 942,64 zł 

stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW, a kwota 191 225,12 zł stanowi wkład własny 

refundowany w części przez gminy członkowskie ( 134 079,83 zł), a w części przez Związek 

Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"( 57 145,29 zł) 

2. wydatki w 2020 r. - bez zmian 

3. wydatki w 2021 r. - bez zmian 

4. wydatki w 2022 r. - bez zmian  

 

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 i obejmuje zadania działalności bieżącej  

i majątkowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". 

 

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 stanowią przedsięwzięcia na: 

1.1.1 – wydatki bieżące: 

- brak zadań 

 

1.1.2 – wydatki majątkowe, w zakresie ; 

1.1.2.1 – zabezpieczenie zadania inwestycyjnego pn . "Budowa i modernizacja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" w ramach projektu inwestycyjnego w zakresie 

umowy z NFOŚiGW : 

- okres realizacji 2019 – 2021 – łączne nakłady finansowe w wysokości 4 179 777,60 zł 

- limit 2019 w wysokości 324 167,76 zł ( łączna wartość wydatków planowanych na rok 2019 

obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" )  

- limit 2020 w wysokości 2 335 409,95 zł ( łączna wartość wydatków planowanych na rok 

2020 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" ) -  

bez zmian 

- limit 2021 w wysokości 1 520 199,89 zł ( łączna wartość wydatków planowanych na rok 

2021 obejmująca także wydatki sklasyfikowane w planie finansowym z 4-tą cyfrą "0" ) -  

bez zmian 

- limit zobowiązań w wysokości 4 179 777,60 zł 

 

Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2019-2022. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Id: 089D4D95-7934-4D42-A1B8-2EF3D1317CD0. Uchwalony Strona 2




