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Informacja  o przebiegu wykonania budżetu  

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

za I półrocze 2012 roku. 

 

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  

w Koninie za I półrocze 2012 roku. 

 

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok został 

przyjęty Uchwałą Zgromadzenia  Związku Nr 007.25.2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku  

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok. 

Planowane dochody budżetu stanowiły  kwotę 157.483,00 zł, planowane wydatki  kwotę  

157.483,00 zł w tym: 

Dochody  

- bieżące 157.483,00 zł 

Wydatki 

- bieżące 157.483,00 zł 

W trakcie realizacji budżetu  w pierwszym półroczu 2012 roku dokonano   zmian planowanych    

wydatków i dochodów.  

 Zmiany wprowadzono następującą uchwałą : 

- Uchwałą Zgromadzenia  ZMWiK  Nr 007.3.2012  z dnia 19 stycznia  2012 roku, 

 

W/w Uchwałą   Zgromadzenie Związku  wprowadziło zmiany w planie finansowym Związku po 

stronie dochodów i wydatków bieżących.   

Dokonano zmniejszenia dochodów do kwoty 156.850,00 zł i wydatków do kwoty 156.850,00 zł 

oraz dostosowano  wielkości dochodów i  wydatków bieżących w poszczególnej klasyfikacji 

budżetowej  do aktualnych potrzeb realizacji budżetu.  
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Dochody 

W  2012 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 156.850,00 zł zostały zrealizowane  

w pierwszym półroczu w 20,52 %  co stanowiło kwotę 32.182,91 zł.  

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa 

tabela. 

Dochody ( w zł ) Plan Wykonanie % 

wykonania 

Dochody bieżące 156.850,00 32.182,91 20,52 

750.75095 29.760,00 29.760,00 100,00 

          § 2900 29.760,00 29.760,00  

    

756.75605 124.800,00 0,00 0,00 

          § 0730 124.800,00 0,00  

    

758.75814 2.290,00 2.422,91 105,80 

         § 0920 2.290,00 1.659,83  

         § 0970     0,00 763,08  

    

Dochody ogółem 156.850,00 32.182,91 20,52 

 

Dochody bieżące wykonano na kwotę 32.182,91 zł co stanowiło 20,52 % planowanych 

dochodów bieżących w kwocie 156.850,00 zł. Obejmują one składki członkowskie na 

dofinansowanie działalności bieżącej Związku , odsetki od środków gromadzonych na 

rachunku podstawowym Związku,  odsetki bankowe pozostałe po likwidacji rachunku sum 

depozytowych, odsetki za nieterminowe wpłaty  składek członkowskich oraz wpłatę  

z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody  . Na wykonanie dochodów 

bieżących tylko w 20,52 % wpływ mają   przypadające  do wpłaty w drugim półroczu br  

wpływy z zysku jednoosobowej spółki Związku,  Zakładu Usług Wodnych w Koninie.  

Wykonane dochody bieżące stanowią: 

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane  

dochody w kwocie 29.760,00 zł stanowiące 100 % założonego planu, pochodzą z wpłaconych 

składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku . Składki 

uregulowano w wysokości odpowiadającej obciążeniu gmin wynikającemu 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 tego tytułu  w pierwszym półroczu 2012 roku 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 3.931,00 

2. Gmina Kramsk 2.877,00 

3. Gmina Rzgów 1.662,00 

4. Gmina Krzymów 1.953,00 

5. Miasto Golina 4.432,00 

6. Gmina Wilczyn 2.969,00 

7. Gmina Turek 2.763,00 

8. Gmina Kawęczyn 1.776,00 

9. Miasto Dobra 1.383,00 

10. Miasto Przedecz 1.158,00 

11. Gmina Grzegorzew 2.021,00 

12. Gmina Chodów 1.066,00 

13. Gmina Olszówka 1.423,00 

14. Gmina Kłodawa 346,00 

     
Łącznie 

 29.760,00 

 

Dochody w kwocie 2.422,91  zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia 

finansowe   wykonano w 105,80 % założonego planu. Pochodzą one z  wpływu naliczonych 

przez bank  odsetek od środków na rachunkach  bankowych Związku  tj rachunku 

podstawowego i zlikwidowanego rachunku sum depozytowych oraz odsetek za nieterminową 

wpłatę dochodów  w kwocie ogółem 1.659,83 zł oraz wpłaty  dotyczącej  rozliczeń z lat 

ubiegłych stanowiącej pozostałe dochody w kwocie 763,08 zł.  
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Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  są zgodne  

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

JST za   I półrocze 2012r. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują 

należności z tytułu dochodów.  

 

Wydatki 

W  I półroczu 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 71.924,30 zł tj. 45,86 % 

założonego planu w kwocie 156.850,00 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wydatki ( w zł ) Plan Wykonanie % wykonania 

Wydatki bieżące 156.850,00 

 

71.924,30 45,86 

750.75095 155.141,81 

 

71.699,11 46,22 

          § 3030 43.241,81 16.956,24  

          § 4010 57.400,00 28.592,02  

          § 4040 3.500,00 3.399,43  

          § 4110 9.710,00 5.617,82  

          § 4120 1.500,00 783,79  

          § 4210 2.500,00 646,25  

          § 4280 200,00 0,00  

          § 4300 30.690,00 13.916,78  

          § 4350 1.500,00 0,00  

          § 4370 1.200,00 145,88  

          § 4410 500,00 0,00  

          § 4430 500,00 0,00  

          § 4440 1.800,00 1.640,90  

          § 4700 900,00 0,00  

    

758.75814 225,19 225,19  

100,00 

          § 2900 225,19 225,19  

    

758.75818 1.483,00 

 

0,00 0,00 

          § 4810 1.483,00 0,00  

    

Ogółem wydatki 156.850,00 71.924,30 45,86 
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Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność 

wykonano w 46,22 % planu tj w kwocie 71.699,11 zł. Dotyczą one wydatków bieżących 

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

wynagrodzeń wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  wypłaty diet 

dla członków Związku za uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia i Zarządu, koszty 

obsługi bankowej,  prawnej i informatycznej , opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty 

podróży służbowych członków Zarządu Związku ,   odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, opłaty  z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej oraz  

przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID. 

 

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków związanych  

z zakupami  materiałów, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej oraz niewykonania planowanych wydatków na koszty krajowych podróży 

służbowych, szkoleń pracowników, różnych opłat i składek, zakup usług zdrowotnych. 

Poniesione wydatki zabezpieczały potrzeby Związku w pierwszym półroczu 2012roku. 

Wydatki bieżące w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

wykonano w kwocie 225,19 zł tj w 100% założonego planu. Wydatek poniesiono na zwrot 

nadpłaty składki członkowskiej z roku 2011 przez Gminę Kawęczyn. 

 

Wydatki przedstawione  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne  

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

JST na 30 czerwca 2012 roku. 

Na dzień 30 czerwca  2012 roku w budżecie Związku  wystąpiły zobowiązania niewymagalne  

w kwocie 362,50 zł, na które składają się koszty podróży służbowej członka Zarządu i dieta 

członka Zarządu za udział w posiedzeniu Zarządu. 

W I półroczu  2012 roku  dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie  32.182,91 zł 

natomiast  wydatki  zamknęły się kwotą  71.924,30 zł. Różnica między dochodami  

i wydatkami stanowi deficyt  budżetu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 

dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie  39.741,39 zł zgodnie ze   sprawozdaniem Rb – NDS  

o nadwyżce/ deficycie JST za  okres od początku roku do 30 czerwca 2012 roku. Deficyt 

znajduje  pokrycie w przychodach budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,  która 

wynosi 134.742,61 zł. 
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Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie za I półrocze 2012 roku. 

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  

w Koninie uchwalona została Uchwałą Nr 007.24.2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie na lata 2012 – 2015. W  2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej 

prognozie finansowej Związku  Uchwałą Zgromadzenia Nr 007.2.2012 z dnia 19 stycznia. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły dostosowania dochodów i wydatków bieżących roku 2012. 

Wieloletnia prognoza finansowa Związku  na lata 2012 - 2015 nie  zawierała realizacji 

przedsięwzięć i w pierwszym  półroczu 2012 roku nie wystąpiła realizacja przedsięwzięć. Nie 

dokonywano również zaciągnięcia zobowiązań, które obciążałyby  rok 2012 i lata  następne. 

Związek nie zawierał umów o udzieleniu poręczeń i gwarancji oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz nie zaciągał pożyczek i kredytów. 

Zrealizowane dochody znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały o WPF,  

a wydatkowane środki mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących  

roku 2012. 

 


