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1886 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 

ZA 2007R. 
 

I. Budżet 

1. Dochody 

Uchwała Nr 183 Zgromadzenia Związku Między-
gminnego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Celowego Związku Gmin 
CZG-12 na rok 2007 zakładała wielkość dochodów 
budżetu na poziomie 6.705.364zł. W ciągu roku, na 
mocy uchwał Zgromadzenia Związku, dokonano 
dwukrotnie zmiany w budżecie, zwiększając do-
chody Związku CZG-12 o kwotę 30.865zł, co osta-
tecznie ustaliło wielkość dochodów budżetu w ro-
ku 2007 na poziomie 6.736.229zł. Na tę kwotę 
składały się głównie wpływy za utylizację odpa-
dów komunalnych, wpływy ze sprzedaży surow-
ców wtórnych oraz składki gmin członkowskich. 

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były 
„Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” 
zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 
3.850.000zł. W roku 2007 do budżetu wpłynęło z tego 
tytułu 3.804.179zł, co stanowi 98,81% zakładanego 
planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do 
utylizacji wyniosła 37.547 ton. W stosunku do roku 
2006 nastąpił wzrost o 2.838 ton (8,17%). Dochody 
budżetowe z tytułu utylizacji wzrosły w porówna-
niu z rokiem 2006 o 317.853zł (9,11%). Prawidłowo 
przebiegała również realizacja planu dochodów ze 
sprzedaży usług pozostałych tj. kruszarki, wynaj-

mu sprzętu, transportu, ważenia. Z planowanych 
350.000zł, wpłynęło do budżetu 337.763zł. Łącznie 
wpływy z usług wyniosły 4.141.942zł, co stanowi 
98,62% planu na rok 2007. 

Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgro-
madzone w paragrafie 0970 kształtowały się na 
poziomie 1.492.932zł. W stosunku do planu, który 
zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 
1.440.000zł, kwota ta stanowi 103,68%.   

Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych 
są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. 
Kwota zaplanowana na rok 2007 wynosiła 
1.065.364zł. Wpłynęło do budżetu 1.065.364zł, co 
stanowi 100,00% planu.  

W roku 2007 Związek otrzymał darowizny od róż-
nych firm i instytucji w łącznej kwocie 2.000zł. 
Dochody te zgromadzono w paragrafie 0960 i prze-
znaczono na cele edukacyjne związane z organiza-
cją X edycji konkursu „Zielona Szkoła, Zielone Przed-
szkole “. 

W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał rów-
nież dochody z tytułu operacji finansowych w po-
staci odsetek od lokat w wysokości 17.315zł. 

Reasumując, w roku 2007 suma dochodów Celo-
wego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 6.743.417zł, 
co stanowi 100,11% zakładanego planu. 
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