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                         Załącznik nr 1 do Uchwały  nr 0050.1.2012 

                                                             Zarządu Związku Międzygminnego 

                                                             Wodociągów i kanalizacji w Koninie                
                                                             z dnia 30.03.2012 r. 

                      

Sprawozdanie z wykonania budżetu  

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

za  2011 rok 

 

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok został 

przyjęty Uchwałą Zgromadzenia  Związku Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku  

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok. 

Planowane dochody budżetu stanowiły  kwotę 548.756,60 zł, planowane wydatki na kwotę  

568.756,60 zł w tym: 

Dochody  

- bieżące 454.109,00 zł 

- majątkowe 94.647,60 zł 

Wydatki 

- bieżące 474.109,00 zł 

- majątkowe 94.647,60 zł 

Różnicę między dochodami i wydatkami w planie uchwalonym stanowiącą deficyt budżetu  

w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano pokryciem nadwyżką z lat ubiegłych. 

W trakcie realizacji budżetu  dokonano   zmian planowanych   wydatków.  Zmiany 

wprowadzono następującymi uchwałami: 

Zmiany wprowadzono następującymi  uchwałami : 

- Uchwałą Zarządu  ZMWiK Nr 0050.3.2011  z dnia 14 czerwca  2011 roku, 

- Uchwałą Zarządu  ZMWiK Nr 0050.5.2011  z dnia 18  października  2011 roku, 

- Uchwałą Zgromadzenia  ZMWiK Nr 007.19.2011  z dnia 15 listopada  2011 roku, 
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W wyniku dokonanych zmian : 

 Dochody zmniejszono  do kwoty 303.915,03 zł w tym: 

- dochody  bieżące  do kwoty 299.483,61 zł 

- wydatki majątkowe  do kwoty 4.431,42 zł 

Wydatki zwiększono do kwoty 615.388,38 w tym: 

- wydatki bieżące zwiększono do kwoty 505.280,08 zł 

- wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 110.108,30 zł. 

Zwiększenie wydatków w stosunku do planowanych dochodów kwocie 311.473,35 zł pokryto 

z nadwyżki budżetowej roku 2010. Zmiany te zostały dokonane Uchwałą Zgromadzenia  

ZMWiK Nr 007.19.2011  z dnia 15 listopada  2011 roku .  

Natomiast Uchwałami   Zarządu Związku  wprowadzono zmiany w planie finansowym 

Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości  do aktualnych potrzeb realizacji 

budżetu.  

 

Dochody 

W  2011 roku zaplanowane dochody ogółem w kwocie 303.915,03 zł zostały zrealizowane w 

100,26 %  co stanowiło kwotę 304.706,15 zł.  

Dochody bieżące wykonano na kwotę 298.974,73 zł co stanowiło 99,83 % planowanych 

dochodów bieżących w kwocie 299.483,61 zł. Obejmują one składki członkowskie na 

dofinansowanie działalności bieżącej Związku , wpłaty Gmin Członkowskich  na utrzymanie 

Jednostki Realizującej Projekt za I półrocze, odsetki od rachunku bankowego Związku  

i Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK, odsetki za nieterminową wpłatę przez gminy 

dochodów z tytułu wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, wpłatę z rozliczeń  

z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody oraz wpłatę z  zysku  jednoosobowej spółki  

Związku tj. Zakładu Usług Wodnych w Koninie . Wykonanie dochodów bieżących poniżej 

planowanych wynika  z  braku wpływu wpłaty na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt .  

Na 31 grudnia 2011 roku  wystąpiły należności z tytułu dochodów bieżących wynikające  

z naliczenia składki na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt i naliczonych, a nie 

wpłaconych odsetek za nieterminową wpłatę. Zarówno dochody z tytułu składek 

członkowskich  , wpłat z zysku jednoosobowej spółki i rozliczeń z lat ubiegłych  wykonano   

w 100%. Realizacja dochodów  z tytułu odsetek wynosiła 102,18% założonego planu. 

Wpłaty Gmin Członkowskich  wynikające z rozliczeń wpłat i wydatków związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego  pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin 



 3

członkowskich subregionu konińskiego” stanowiące dochody majątkowe zaplanowane  

w kwocie 4.431,42 zł zrealizowano w 100% . 

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa 

tabela. 

Dochody ( w zł ) Plan Wykonanie % 

wykonania 

Dochody bieżące 299.483,61 298.974,73 99,83 

010.01010 119.284,61 118.746,72 99,55 

          § 2900 119.284,61 118.746,72  

    

750.75095 31.109,00 31.109,00 100,00 

          § 2900 31.109,00 31.109,00  

    

756.75605 120.000,00 120.000,00 100,00 

          § 0730 120.000,00 120.000,00  

    

758.75814 29.090,00 29.119,01 100,10 

         § 0920 1.300,00 1.328,36 102,18 

         § 0970     27.790,00           27.790,65 100,00 

    

Dochody majątkowe 4.431,42 5.731,42 129,34 

010.01010 4.431,42 4.431,42 100,00 

         § 6659 4.431,42 4.431,42  

750.75095 0,00 1.300,00  

         § 0870 0,00 1.300,00  

Dochody ogółem 303.915,03 304.706,15 100,26 

 

Wykonane dochody bieżące stanowią: 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi wykonane w 99,83 % dochody w kwocie 118.746,72 zł, pochodzą z wpłat gmin na 

finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt „ Uporządkowanie gospodarki 

wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” z tytułu 

należnych wpłat na  I półrocze  2011 roku  zgodnie z obciążeniem Gmin.  W roku 2011 

Jednostka realizująca Projekt funkcjonowała do 30 czerwca. Zgodnie z Uchwałą 

Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr 0007.9.2011 z dnia 25 maja 2011 roku zlikwidowano 

w/w jednostkę i dokonano rozliczenia składek za I półrocze. Wysokość tych dochodów 

zaplanowano do wysokości poniesionych wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej 

Projekt do dnia jej likwidacji czyli do 30 czerwca 2011r. 
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Szczegółowe wpłaty Gmin z tego tytułu przedstawia poniższa tabela.  

Lp. Wpływy z wpłat gmin i powiatów 
na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących 

Kwota 

1. Gmina Stare Miasto 24.369,85 

2. Gmina Kramsk 21.304,23 

3. Gmina Rzgów 6.632,22 

4. Gmina Krzymów 4.866,81 

5. Miasto Golina 10.962,26 

6. Gmina Wilczyn 7.825,07 

7. Gmina Turek 12.894,67 

8. Gmina Kawęczyn 1.072,10 

9. Miasto Dobra 5.797,23 

10. Miasto Przedecz 3.041,76 

11. Gmina Grzegorzew 13.180,95 

12. Gmina Chodów 2.504,98 

13. Miasto Dąbie 3.042,10 

14. Gmina Olszówka 1.252,49 

     
Łącznie 

 118.746,72 

 

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane  

dochody w kwocie 31.109,00 zł stanowią 100 % założonego planu, pochodzą z wpłaconych 

składek członkowskich Gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku uregulowanych  

w wysokości wynikającej z obciążenia Gmin. Wynikają z przeliczenia  , ilość punktów 

pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy 

zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. 
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Szczegółowe wpłaty Gmin z  tytułu  składek członkowskich przedstawia poniższa tabela.  

Lp 

Wpływy z wpłat gmin i 
powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków 
gmin lub związków powiatów 
na dofinansowanie zadań 
bieżących Kwota  

 1. Gmina Stare Miasto 3 .829,00 

 2. Gmina Kramsk 2.816,00 

 3. Gmina Rzgów 1.632,00 

 4. Gmina Krzymów 1.911,00 

 5. Miasto Golina 4.269,00 

 6. Gmina Wilczyn 2.910,00 

 7. Gmina Turek 2.696,00 

 8. Gmina Kawęczyn 1.754,00 

 9. Miasto Dobra 1.442,00 

 10. Miasto Przedecz 1.114,00 

 11. Gmina Grzegorzew 2.004,00 

 12. Gmina Chodów 1.065,00 

 13. Miasto Dąbie 1.902,00 

 14. Gmina Olszówka 1.420,00 

 15. Miasto Kłodawa 345,00 

Łącznie  31.109,00 

 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw  

i jednoosobowych spółek, wykonano w kwocie 120.000,00zł i stanowią one 100,00 % 

planowanych do realizacji w 2011 roku. Pochodzą  z wpłaty z zysku jednoosobowej  spółki 

Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie .  
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Dochody w kwocie 29.119,01 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne 

rozliczenia finansowe,  pochodzą z wpływu naliczonych przez bank  odsetek od środków na 

rachunkach  bankowych Związku i Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w kwocie 41,06 zł, 

odsetki od nieterminowych wpłat dochodów przez Gminy w kwocie 1.287,30 zł oraz wpłaty  

z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody w kwocie 27.790,65 zł wynikające 

z rozwiązania umowy o przyłączenie i zwrotu kwoty 25.108,30 zł z Energa Operator SA. 

Oddział w Kaliszu wydatkowanych środków na opłatę przyłączeniową  w roku 2009 ,  wpłaty 

kwoty 2.623,31 zł dokonanej przez ZUS do Jednostki Realizującej Projekt z tytułu rozliczenia 

nadpłat składek ZUS za rok 2010 i przekazanej przez jednostkę na dochody Związku  

oraz zwrotu  po likwidacji jednostki kwoty 59,04 zł przez  Polską  Telefonię  Cyfrową 

należności  z rozliczenia kosztów telefonii komórkowej. 

Dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura 

wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 4.431,42 zł obejmują należną Związkowi od Gmin 

członkowskich kwotę wynikającą z rozliczenia wpłat i wydatków związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego w latach  2005-2011 zgodnie z uchwałą Zgromadzenia  

Nr 007.17.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia wpłat  

i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008-2011 oraz wpłat i wydatków związanych  

z realizacją projektu „ Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin 

członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim”  za lata 2005-2011. 

Wystąpiły również dochody majątkowe w dziale 750  administracja publiczna, rozdział 75095 

pozostała działalność § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu 

sprzedaży komputera . 

 

 

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  są zgodne  

z kwotami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów 

budżetowych  JST za  2011r. 

Na dzień 31 grudnia  2011 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku  występują  

należności z tytułu dochodów budżetowych w dziale : 

- 010 rozdział 01010 § 2900 w kwocie  763,08 zł, 

- 758 rozdział 75814 § 0920 w kwocie 357,14  zł, 

w tym należności wymagalne w kwocie 327,97 zł. 

oraz nadpłata w wysokości 225,19 zł w dziale 010 rozdział 01010 § 2900. 
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Wydatki 

Wydatki zostały zrealizowane w  2011 roku w wysokości 574.299,01 zł tj. 93,32 % planu 

615.388,38 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela. 

 

Wydatki ( w zł ) Plan Wykoanie % 

wykonania 

Wydatki bieżące 505.280,08 472.134,71 93,44 

   010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa  

i sanitacyjna wsi 

 119.284,61 119.284,61 100,00 

          § 4010 64.876,39 64.876,39  

          § 4040 16.669,38 16.669,38  

          § 4110 12.990,28 12.990,28  

          § 4120 1.998,86 1.998,86  

          § 4170 15.200,00 15.200,00  

          § 4210 1.849,52 1.849,52  

          § 4300 1.693,12 1.693,12  

          § 4360 962,24 962,24  

          § 4370 981,91 981,91  

          § 4410 1.392,15 1.392,15  

          § 4440 670,76 670,76  

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność  

 169.009,00 138.963,63 82,22 

          § 3030 51.000,00 40.424,77  

          § 4010 52.600,00 50.749,51  

          § 4040 4.300,00 4.202,40  
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          § 4110 9.100,00 7.031,16  

          § 4120 1.400,00 1.346,33  

          § 4170 5.300,00 1.200,00  

          § 4210 2.500,00 2.224,99  

          § 4280 200,00 69,00  

          § 4300 33.809,00 29.226,95  

          § 4350 1.500,00 0,00  

          § 4360 1.200,00 0,00  

          § 4370 1.200,00 346,12  

          § 4410 500,00 51,50  

          § 4430 1.000,00 0,00  

          § 4440 1.900,00 1.640,90  

          § 4610 500,00 120,00  

          § 4700 1.000,00 330,00  

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

           213.886,47 213.886,47 100,00 

          § 2900 213.886,47 213.886,47  

      758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

 3.100,00 0,00 0,00 

          § 4810 3.100,00 0,00  

Wydatki  

majątkowe 

110.108,30 102.164,30 92,79 

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa  

i sanitacyjna wsi 

  85.000,00 77.056,00 90,65 

         § 6050    85.000,00 77.056,00  
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758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

 25.108,30 25.108,30 100,00 

         § 6650 25.108,30 25.108,30  

Ogółem wydatki 615.388,38 574.299,01 93,32 

 

 

 

Wydatki bieżące w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura  

wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 119.284,61 zł co stanowi 100 % 

założonego planu. Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania 

Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowano w szczególności  na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów  biurowych, koszty obsługi bankowej  

i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych 

stacjonarnych i komórkowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizację 

programu księgowego. Poniesione wydatki zrealizowano w pierwszym półroczu 2011 roku  

i obejmowały  koszty związane z funkcjonowaniem jednostki do dnia zakończenia jej 

likwidacji tj do 30.06.2011r.  

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność 

wykonano w 82,22 % planu tj w kwocie 138.963,63  zł. Dotyczą one wydatków bieżących 

Związku . Są to wydatki poniesione w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, wypłaty diet dla członków Związku w posiedzeniach Zgromadzenia i Zarządu, 

koszty obsługi bankowej,  materiały biurowe, koszty podróży służbowych członków Zarządu 

Związku ,   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , koszty obsługi prawnej, 

szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych wiąże się 

w szczególności z niższym wykonaniem wypłat diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu 

Związku za uczestnictwo w posiedzeniach, niższym wykonaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne, wydatkami na umowy zlecenie oraz mniejszym wykonaniem wydatków 

przewidzianych na pozostałe usługi.  

W dz. 758 różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe poniesiono wydatki 

bieżące w kwocie 213.886,47 zł obejmujące zwroty do Gmin wielkości nadpłaconych wpłat 

na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za lata ubiegłe tj. wpłacone w okresie  

2008-2010roku. Zrealizowano je w 100 %  założonego planu. 

Wydatki majątkowe w dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura  

wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie  77.056,00 zł co stanowi 90,65 % 

założonego planu  na realizację inwestycji w kwocie  85.000,00 zł.   
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Środki wydatkowano na wykonanie: prac budowlanych i montażowych oraz koszty nadzoru 

inwestorskiego i kierowników budów na zadaniach realizowanych w ramach 

Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie 

konińskim.   

Natomiast w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział Różne rozliczenia finansowe wydatkowano 

kwotę  25.108,30 zł obejmującą zwrot do Gminy Grzegorzew wpłaty z tytułu zwrotu opłaty 

przyłączeniowej przez Energa Operator oddział w Kaliszu, na którą to środki przekazała 

Gmina w ubiegłych latach w ramach dochodów majątkowych związanych z realizacją 

projektu. 

Wydatki przedstawione  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne  

z kwotami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych JST. 

Na dzień 31 grudnia  2011 roku ( sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Związku wystąpiły 

zobowiązania niewymagalne ogółem na kwotę  4.065,09 zł. Kwota zobowiązań obejmuje 

zobowiązania na wydatki bieżące  Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji  z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 

podlegającego wypłacie w 2012 roku wraz z naliczonymi pochodnymi, oraz zobowiązania  

z tytułu rozliczenia usług telefonii stacjonarnej za miesiąc grudzień 2011r.  

Porównanie dochodów i wydatków roku 2011 przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Plan na 2011 rok                    

( po zmianach) 

Wykonanie za   

2011 r 

Wskaźnik % 

 

Dochody 303.915,03 304.706,15 100,26 

Wydatki 615.388,38 574.299,01 93,32 

Nadwyżka/Deficyt - 311.473,35 

 

- 269.592,86  

 

W roku 2011 dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie  304.706,15 zł natomiast  

wydatki  zamknęły się kwotą  574.299,01 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 

deficyt budżetu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji za 2011  rok w kwocie 

269.592,86 zł zgodnie ze   sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie JST za 2011 rok. 

Deficyt znajduje  pokrycie w  nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych która na koniec 2010 

wynosiła 404.335,47 zł. 
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                      Załącznik nr 2 do Uchwały  nr 0050.1.2012 

                                                             Zarządu Związku Międzygminnego 

                                                             Wodociągów i Kanalizacji w Koninie                
                                                             z dnia 30.03.2012r. 

Informacja 

o stanie mienia komunalnego 

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

Lp Wyszczególnienie Wartość 

1. 

Udziały w jednoosobowej 
spółce Związku- Zakładzie 
Usług Wodnych Spółka z o.o 
w Koninie 841. 000,00 

2. Komputer Optimus 5. 045,02 

3. 
Inwestycje ( środki trwałe w 
budowie ) 

                           
3.674.792,89 

 

Na mienie komunalne Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

składają się: 

1. Udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług 
Wodnych Spółka z o.o w Koninie. Wartość wkładu niepieniężnego ( aportu) 
wniesionego przez Związek do spółki w wartości udziałów na kwotę 841.000,00 zł. 

2. Komputer stacjonarny Optimus- wartość początkowa 5.045,02. Na dzień 
sporządzenia informacji całkowicie zamortyzowany. 

3. Inwestycje ( środki trwałe w budowie) związane z poniesionymi kosztami na realizację 
inwestycji pn. Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin 
członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim” –wartość 3.674.792,89zł.  

W  okresie o dnia złożenia poprzedniej informacji    wystąpiły zmiany w stanie mienia 

komunalnego  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.  

 

Obejmowały one : 

1.  zwiększenia mienia w związku ze:   

- zwiększeniem środków trwałych w budowie o koszty poniesione przy realizacji inwestycji 

 „ Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin członkowskich ZMWiK  

w subregionie konińskim”  w wartości 77.056,00zł 
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2. zmniejszenia mienia : 

- w związku ze zmniejszeniem kosztów środków trwałych w budowie po dokonaniu zwrotu 

przez Energa Operator płatności za opłatę przyłączeniową i dokonaniu korekty kosztów 

fakturą korygującą  obejmującej w/w koszty na kwotę 25.108,30zł.  

- w związku ze zmniejszeniem kosztów środków trwałych w budowie o wartość przekazanych 

do Gmin członkowskich dokumentacji projektowych w kwocie 3.323.931,57zł. 

W porównaniu do stanu mienia komunalnego wykazanego w informacji na dzień 31.12.2010 

roku uzupełniono informację o   aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych. Wykazano stan 

na 31.12.2011 roku środków trwałych w budowie uwzględniający wartość  ze stanu na 

31.12.2010 roku   w kwocie  6.946.776,76 zł oraz dokonane zmiany w okresie od 01.01.2011 

do 31.12.2011r. 

 


