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2131 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU 

CELOWEGO ZWIĄZU GMIN ZA 2006R. 
 

1. Dochody 

Uchwała Nr 170 Zgromadzenia Związku Międzyg-
minnego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Celowego Związku Gmin 
CZG-12 na rok 2006 zakładała wielkość dochodów 
budżetu na poziomie 6.717.364zł. W ciągu roku, na 
mocy uchwał Zgromadzenia Związku, dokonano 
zmian w budżecie, zwiększając dochody Związku 
CZG-12 o kwotę 208.708zł., co ostatecznie ustaliło 
wielkość dochodów budżetu w roku 2006 na po-
ziomie 6.926.072zł. Na tę kwotę składały się głów-
nie wpływy za utylizację odpadów komunalnych, 
wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, składki 
gmin członkowskich oraz dochody związane z re-
alizacją projektu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Komunalnych Związków Gmin – „Europejska Aka-
demia Ekologiczna uczy segregować odpady opa-
kowaniowe”. 

Największą pozycją zaplanowanych dochodów 
były „Wpływy za utylizację odpadów komunal-
nych” zgromadzone w paragrafie 0830, które wy-
niosły 3.852.000zł. W roku 2006 do budżetu wpły-
nęło z tego tytułu 3.486.326zł., co stanowi 90,51% 
zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych 
przyjętych do utylizacji wyniosła 34.709 ton. 

Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgro-
madzone w paragrafie 0970 kształtowały się na 
poziomie 1.434.127zł. W stosunku do planu, który 
zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 
1.400.000zł., kwota ta stanowi 102,44%. Mimo zazna-
czającej się tendencji do spadku cen na rynku su-
rowców wtórnych, dochody ze sprzedaży w roku 
2006 przekroczyły nieznacznie zaplanowany po-

ziom.  

Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych 
są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. 
Kwota zaplanowana na ten rok wynosiła 
1.065.364zł. Wpłynęło do budżetu 1.045.188zł., co 
stanowi 98,11% planu. Na dzień 31 grudnia 2006r. 
zalegała z wpłatą  za IV kwartał Gmina Witnica. 
Zaległości z roku 2005 zostały uregulowane w cało-
ści w kwocie 27.233zł. Wpłynęły również do budże-
tu odsetki z tytułu zaległości w kwocie 16.898zł. 

W roku 2006 Związek otrzymał darowizny od róż-
nych firm i instytucji w łącznej kwocie 4.900zł. Do-
chody te zgromadzono w paragrafie 0960 i przezna-
czono na cele edukacyjne. 

W roku 2006 Związek uczestniczył w projekcie eko-
logicznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ko-
munalnych Związków Gmin – „Europejska Aka-
demia Ekologiczna uczy segregować odpady opa-
kowaniowe”, który był współfinansowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Dochody z tego tytułu w wysokości 
204.243zł zgromadzono w paragrafie 2700. Zostały 
one wydatkowane na zakup usług związanych  
z realizacją w/w projektu. 

Reasumując, w roku 2006 suma dochodów Celo-
wego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 6.533.494zł, 
co stanowi 94,33% zakładanego planu. 
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