
UCHWAŁA NR 1/2020 
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „ DOLINA REDY I CHYLONKI” 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 17/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku 
Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2020 r. 

Na podstawie art. 4 ust 2, art. 212 ust.1 pkt 2, 3 i 4, art. 216 ust. 2, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 236 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, z późn. 
zmianami: Dz.U z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz.1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz.568) 
z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 04 marca 2019 r. poz.1045 ze zmianami Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 17 marca 2020 r. 
poz. 1478) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W  uchwale  nr 17/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 
16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Związku  na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Ustala się wydatki Związku na 2020 r. w wysokości 3.717.204 zł,  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do 
niniejszej uchwały,  w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości  3.697.204 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości  20.000 zł. 

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 883.541 zł”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych 
w  kwocie 883.541 zł.”; 

3) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki  budżetowej lat ubiegłych w wysokości 
883.541 zł.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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UZASADNIENIE 

 

Wprowadzane w budżecie  zmiany  obejmują:  

 

     Zmiany w wydatkach: 
W związku z koniecznością zapewnienia środków na działania związane ze zbiórką i 

unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zbieranych w PZON i podczas objazdowych 

zbiórek  w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdziale 90002 – 

Gospodarka odpadami – zadanie zbiórka odpadów niebezpiecznych  zwiększa się wydatki o kwotę  

325.403 zł z tego:  

− wydatki bieżące  -  1100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  -  zwiększa się 

o 325 403 zł. 

 

Ustalenie wysokości wydatków na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, odbyło się przy 

konstrukcji projektu budżetu Związku na 2020 r. w końcu sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 34 ustawy 

Prawo zamówień publicznych podstawą wartości zamówienia na usługi powtarzające się okresowo 

jest łączna wartość zamówienia tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 

miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych 

zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem. 

Wartość usługi unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na 2020 r. obliczono jako iloczyn 

zakładanych ilości odpadów przekazanych do unieszkodliwiania w 2020 r. (na podstawie 

dotychczasowego wykonania z uwzględnieniem 20 % wzrostu ilości odpadów) oraz 

prawdopodobnych cen utylizacji poszczególnych rodzajów odpadów przy założeniu wzrostu cen 

za unieszkodliwianie odpadów od 10 do 60 % (w zależności od rodzaju odpadu) w stosunku do 

cen, które obowiązywały w 2019 r. [przy przewidywanym przez GUS średniorocznego wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług w 2019 r. w wysokości 2,5 %]. Tak ustalona wartość wyniosła 290 

tys. zł. Na podstawie tak skalkulowanych kosztów w grudniu ogłoszono przetarg nieograniczony 

na unieszkodliwiania odpadów w 2020 r. W dwóch kolejnych przetargach nie złożono żadnej 

oferty, co było podstawą zastosowania zamówienia z wolnej ręki w trybie negocjacji z Wykonawcą 

„Port Service” Sp. z o.o. z Gdańska. Po oszacowaniu kosztów unieszkodliwiania przewidywanych 

ilości zebranych odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem oferowanych w negocjacjach cen, 

okazało się, że wartość umowy wyniosłaby ok. 550 tys. zł. W związku z tym, że oferowana cena 

unieszkodliwiania odpadów przewyższyła kwotę, którą Związek mógł przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono. Na podstawie cen, które zostały 

zaoferowane w negocjacjach oszacowano ponownie wartość zamówienia i przeprowadzono w 

ramach obowiązującego budżetu kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z 

terminem obowiązywania umowy na 3 miesiące. W wyniku przetargu podpisano umowę z firmą 

„Port Service” na trzy miesiące (do 5.05.2020 r.), której szacunkowa wartość brutto wynosi 180 

tys. zł.   

  

Zmiany  w przychodach: 
Wprowadzane zmiany w budżecie spowodują zwiększenie planowanego deficytu o 325 403 zł,    w 

związku z czym zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej jako źródła pokrycia  

planowanego deficytu o kwotę 325 403 zł.  Po zmianach planowany na 2020 rok deficyt budżetu 

wynosi 883 541 zł. 

 

Id: 00CE48F8-FC75-4ED4-BFDA-006B1F2EC7BF. Podpisany Strona 1



Załącznik   

do Uchwały nr 1/2020 

Zgromadzenia KZG

z dnia 09.04.2020  r.

w złotych

wydatki w tym

bieżące

Ogółem

757
OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO
0 0 0 0 0 0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000 10 000 0 10 000 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 10 000 10 000

900
GOSPODARKA KOMUNALNA  I 

OCHRONA ŚRODOWISKA
3 707 204 3 687 204 1 961 701 1 628 303 97 200 20 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000 10 000 4 000 6 000

90002 Gospodarka odpadami 2 365 290 2 365 290 1 197 887 1 156 203 11 200

90095 Pozostała działalność 1 331 914 1 311 914 759 814 466 100 86 000 20 000

x WYDATKI   OGÓŁEM 3 717 204 3 697 204 1 961 701 1 638 303 97 200 20 000

1400       

Wynagrodzenia i 

składki od nich 

nakiczane

1300   

Świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

w tym

1600      Wydatki 

majątkowe 

(inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne)

 PLAN   WYDATKÓW   NA   2020  ROK

Rozdz Nazwa 1100    Wydatki 

związane z  

realizacją  

statutowych zadań 

OGÓŁEM
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