
UCHWAŁA NR 8/2022 
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „ DOLINA REDY I CHYLONKI” 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni 
za rok 2021. 

Na podstawie  art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych [tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.1)] z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym  [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.2)] Zgromadzenie Związku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
Związku w roku 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Komunalnego 
Związku Gmin "Dolina Redy 

i Chylonki" 
 
 

Przemysław Kiedrowski 

 

 
1) Zmiany  Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 

poz. 655. 
2) Zmiany Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
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Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z art. 267 ustawy 

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zmianami przedstawia 

sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2021 rok. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu 

i wynika z zamknięć rachunków budżetu Związku na 31.12.2021 r.  

W sprawozdaniu zaprezentowano dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów 

i wydatków budżetu oraz wyniku wykonania budżetu. 

Sprawozdanie, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, zostało 

przygotowane w szczegółowości jak w uchwale Zgromadzenia nr 11/2020 z dnia 7 grudnia 

2020 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 

2021 rok i zawiera: 

 

1. Część pierwszą obejmującą ogólne rozliczenie wykonania budżetu, w tym: 

a. Zestawienie ogólnych kwot wykonania planu (dochody, wydatki, przychody); 

b. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu.  

 

2. Część drugą obejmującą realizację dochodów budżetu, w tym: 

a. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetu w szczegółowości do 

poszczególnych źródeł jak w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 1; 

b. Opis realizacji dochodów w szczegółowości do każdego źródła. 

 

3. Część trzecią obejmującą realizację wydatków budżetu, w tym: 

a. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w szczegółowości nie 

mniejszej niż w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 2; 

b. Szczegółowy opis realizacji wydatków i działalności przedstawiony w kolejności 

dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 

 

4. Część czwartą obejmującą informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

 

Budżet Związku na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr 11/2020 Zgromadzenia 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 7 grudnia 2020 roku w 

kwotach: 

                                           dochody                    3 456 860 zł 

                                           wydatki                     3 850 623 zł 

                                           deficyt                          393 763 zł 

 

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmianę uchwałą Zgromadzenia Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Nr 12/2021  z dnia 7 czerwca 2021 r.  Stan planu 

budżetu po zmianach przedstawiono w poniższym zestawieniu          

 

Część I. OGÓLNE ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU W 2021 

ROKU 
 

            Plan                  Wykonanie           %  wyk. 

 Dochody                            3 456 860              3 441 767             99,56     

   

Wydatki                              4 005 623                 3 679 040             91,85      

Wynik budżetu                  (-) 548 763              (-)  237 273            43,24%              
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Budżet Związku na koniec 2021 roku zamknął się deficytem w wysokości 237 273 zł, przy 

planowanym w wysokości 548 763 zł. Lepszy od planowanego wynik uzyskano na skutek 

zrealizowania planowanych dochodów budżetowych na poziomie 99,56% rocznego planu 

oraz wykonania niższych od planowanych wydatków  na poziomie 91,85 %. 

Zgodnie z założeniami do budżetu na rok 2021, podejmowane przez Związek działania 

stanowiły kontynuację zadań wykonywanych w latach wcześniejszych, w tym zadania 

realizowane przez Związek na mocy zmienionego statutu Związku w ramach wdrażania i 

zarządzania systemem gospodarowania odpadami, zgodnie ze znowelizowaną w 2012 r. 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp) (z późniejszymi zmianami). 

Pod względem merytorycznym wszystkie zadania dostosowane były do zasad 

gospodarowania odpadami wprowadzonymi w/w ustawą.  

Również układ budżetu i przedkładanego „Sprawozdania z wykonania budżetu w 2021 

roku” uwzględnia warunki wynikające z ustawy ucp, która zakłada finansowanie zadań z 

zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej od mieszkańców przez 

gminy i przekazywanej w części Związkowi oraz dochodów uzyskanych z działalności 

Związku w zakresie gospodarki odpadami. 

W 2021 roku Związek kontynuował, uruchomioną w styczniu 2016 r. usługę odbioru 

bezpośrednio z domów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Działania prowadzone 

były jako „usługa na telefon”. Rozszerzenie systemu zbiórki odpadów o odbiór sprzętów 

RTV/AGD o wadze powyżej 20 kg ( do 60kg ) bezpośrednio z domów, przyczyniło się do 

podniesienia standardu zbiórki elektroodpadów (ZSEE), a także do zapobiegania jego 

demontażowi podczas „wystawek”. Wprowadzona usługa w sposób istotny ułatwiła 

mieszkańcom  możliwość pozbycia się starego, nieprzydatnego sprzętu. 

Stanowi ona również alternatywę dla działalności firm komercyjnych działających na 

terenie niektórych gmin Związku, skutkiem czego jest odpływ ZSEE o wartości rynkowej 

przy jednoczesnym pozostawianiu sprzętu „nierentownego”. Realizacja przedsięwzięcia 

ma na celu stworzenie stabilnego i pro środowiskowego systemu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, gdzie wcześniejsze działania Punktów Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON), zbiórki objazdowe, rozbudowano o odbiór „bezpośrednio z 

domu”, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu. 

Działaniom Związku dotyczącym usługi odbioru ZSEE bezpośrednio z domu towarzyszyły 

akcje informacyjno-edukacyjne. Po podsumowaniu efektów zbiórki w kolejnych sezonach 

(zima, lato), zasadnym było prowadzenie kampanii - w tym z użyciem mediów (prasa, 

radio, TV) - skierowanych szczególnie do mieszkańców na obszarach o niższych wynikach 

zbiórki. 

Realizowane w 2021 przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami obejmowały również 

zadania edukacyjne i informacyjne promujące obowiązujący w gminach Związku system 

gospodarowania odpadami, w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Kontynuowane były zadania edukacyjne realizowane w latach 

wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” odpadów komunalnych, 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym elektrycznymi i elektronicznymi.  

Wszystkie zaplanowane działania podejmowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami 

rzeczowo - finansowymi dla poszczególnych zadań. 

Koszty realizowanych przez Związek zadań związanych z gospodarką odpadami były 

finansowane z „opłaty śmieciowej” opisanej powyżej oraz z dochodów Związku z 

działalności w zakresie gospodarki odpadami wpływów ze sprzedaży baterii, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, a także z uzyskanych dochodów z działań edukacyjnych, 

dedykowanych gospodarce odpadami, prowadzonych we współpracy ze spółką „EKO 

DOLINA”. 
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Poniższe zestawienie przedstawia wydatki i dochody z zakresu gospodarki odpadami 

ujmowane w rozliczeniu środków z „opłaty śmieciowej” w 2021 roku. 

 

 

ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI 

ODPADAMI PO ROZLICZENIU 2021 ROKU 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
 

Wykonanie w zł 

I. Wpływy na zadania z zakresu gospodarki odpadami 2 048 409 

w tym 

1. Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” 1 940 191 

2. Wpływy z przedsięwzięć  z zakresu gospodarki odpadami  102 547 

3. Wpływy z grzywien i kar 3 900 

4. Wpływy z rozliczenia opłaty produktowej 1 771 

II. 
Wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami  na terenie  gmin 

członków Związku 
2 325 744 

III. 
Rozliczenie wykorzystania środków na zadania z zakresu 

gospodarki odpadami w 2021r.  (I-II) 
(-)  277 335 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 roku wydatki na zadania wynikające z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonywane w imieniu gmin przez 

Związek, były wyższe o 277 335 zł od wpływów uzyskanych na finansowanie tych zadań,  

które zostały pokryte zaplanowanymi przychodami z nadwyżki budżetowej z lat 

poprzednich. 

 

Część II . DOCHODY BUDŻETOWE 

 
Związek w  2021 roku uzyskał ogółem dochody w łącznej kwocie 3 441 767 zł, co stanowi 

99,56% zaplanowanej wielkości, która wynosiła  3 456 860 zł.  

 WYKONANIE DOCHODÓW W  2021 ROKU 

w zł 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach na 

31.12.2021 
Wykonanie   % 

I  DOCHODY BIEŻĄCE 3 456 860 3 441 767 99,56 

1 Odsetki od środków  na rachunkach bankowych 10 000 459     4,59 

2 
Wpływy z usług  z zakresu zadań innych  niż 

gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK,  gm. 

Puck,)* 
100 800 95 556* 94,79 

3 
Wpływy z usług z przedsięwzięć  z zakresu 

gospodarki odpadami 
            95 000 102 547 107,94 

4 Składka członkowska  1  285 689 1 285 669 100,00 

5 
Dotacje WFOŚiGW na dofinansowanie  zadań z 

zakresu klimatu i ochrony bioróżnorodności 
15 000 10 000 66,66 

6 
Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na 

dofinansowanie zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej 
10 000  0 0,00 
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7 
Wpłata gmin na zadania z zakresu gospodarki 

odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej"  
 1 940 191 1 940 191 100,00 

8 Wpływy z rozliczeń opłaty produktowej (jw.) 0 1 771 X 

9 
Grzywny i kary oraz koszty upomnień za 

niezłożenie sprawozdań 
0 3 900 X 

10 Odsetki za nieterminowe wpłaty 0 166 X 

11 Pozostałe dochody  200 1 508 754,00 

x OGÓŁEM  DOCHODY 3 456 860 3 441 767 99,56 

* w tej pozycji zostały ujęte otrzymane środki ze Starostwa Powiatu Wejherowskiego w wys. 10 tys. zł 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

 
W 2021 roku dochody bieżące wyniosły 3 441 767 zł. Na kwotę tę składają się następujące 

tytuły dochodów: 

 

✓ Odsetki od środków na rachunkach bankowych  

W 2021 roku uzyskano z odsetek od lokat 459 zł. W związku z utrzymywaniem się na 

rynku pieniężnym bardzo niskich stóp procentowych nie zakładano lokat bankowych w 

pierwszych trzech kwartałach. W czwartym kwartale założono 5 lokat. 

 

✓ Wpływy z usług (poz. 2 + 3) 

W  2021 roku uzyskano wpływy z usług w łącznej kwocie 198 103 zł, co stanowi                  

101,17 % planu rocznego, który wynosi 195 800 zł.  

 

W planie dochodów przewidziano wpływy: 

1. w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – 95 000 zł, w tym: 

• ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach 

konkursu ekologicznego pt. Mała nakrętka – duży problem – 9 000 zł, 

• na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych 

i elektronicznych pt. Ekspert E.E. – W trosce o środowisko – 15 000 zł, 

• na realizację terenowych warsztatów pn. Bliżej Europy – nowoczesne metody 

gospodarowania odpadami oraz programu informacyjno-edukacyjnego 

dot. bioodpadów– 15 000 zł, 

• ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z 

PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD 

zbieranego bezpośrednio z domów – 32 000 zł, 

• ze sprzedaży baterii – 24 000 zł; 

2. z pozostałej działalności - 110 800 zł, w tym: 

• na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań 

proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi           

i innymi podmiotami – 100 000 zł, 

• na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 

800 zł, 

• dofinansowanie z budżetu starostwa wejherowskiego zadań edukacyjnych 

Związku w wysokości 10 000 zł 
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W  2021 r. wpłynęły następujące dochody:      

a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami – 102 547 zł  z 

następujących tytułów: 

• ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 6,29 t i nakrętek 

pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. „Mała nakrętka – duży 

problem”    –  4 403 zł, 

• na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych 

i elektronicznych pt. Ekspert E.E., we współpracy ze sp. Eko Dolina – 15 000 zł, 

• na realizację terenowych warsztatów „Bliżej Europy  - nowoczesne metody 

gospodarowania odpadami” oraz  programu informacyjno-edukacyjnego dot. 

bioodpadów  we współpracy ze sp. Eko Dolina – 15 000 zł, 

• ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z 

PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV i AGD 

zbieranego bezpośrednio z domów – 62 225 zł, 

• ze sprzedaży baterii – 5 919  zł;  

 

b) z pozostałej działalności –  95 556 zł, w tym: 

• na realizację zadań edukacyjnych w zakresie kształtowania zachowań 

proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody we współpracy 

ze spółkami komunalnymi PEWIK Gdynia – 45 000 zł, OPEC w Gdyni – 40 000 zł 

– łącznie 85 000 tys. zł, 

• dofinansowanie z budżetu starostwa wejherowskiego zadań edukacyjnych Związku 

w kwocie 9 756 zł, 

• na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck  

– 800 zł.  

 

✓ Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadań bieżących  

W  2021 roku wpłynęły z WFOŚiGW w Gdańsku środki  w wysokości 10 000 zł, 

tj. 63,33% planowanej kwoty. Fundusz po weryfikacji złożonego przez Związek wniosku 

o dofinansowanie zadań w zakresie klimatu i ochrony bioróżnorodności przyznał dotację  

w wysokości 10 000 zł na realizację filmu reportażowego dot. ochrony i retencji wód. 

 

✓ Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących  

Dofinansowanie przez starostę wejherowskiego zadań Związku zaplanowano w kwocie 

10 000 zł. W czerwcu 2021 podpisano umowę o współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Wejherowie w zakresie edukacji ekologicznej. Uzyskano środki w wysokości 9 756 zł 

jako odpłatność za świadczone usługi i wykazano je w pozycji wpływy z pozostałych 

usług. 

 

✓ Składki członkowskie  gmin 

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 285 669 zł, co stanowi 100 % planu.  

 

✓ Wpłaty gmin z opłaty „śmieciowej” 

W okresie sprawozdawczym wpłynęło  1 940 191 zł, co stanowi 100 %  wartości ujętej w 

planie. 

 

✓  Wpływy z opłaty produktowej 

W 2021 r. za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku, tytułem dodatkowego rozliczenia 

opłaty produktowej za lata 2006–2013 wpłynęła kwota w wysokości 1 771 zł.  

W projekcie budżetu na 2021 r. nie przewidywano dochodów z tytułu opłaty produktowej, 

gdyż zgodnie ze zmienioną ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, w 2013 roku po raz ostatni Związek składał sprawozdanie dot. ilości 
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odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez 

gminy oraz poniesionych na ten cel wydatkach. Środki z rozliczenia opłaty produktowej 

wpływały jeszcze w latach 2014 r. – 2019 r., W 2021r. nie planowano  dodatkowych  

dochodów z tego tytułu. 

 

✓ Grzywny i kary  

W 2021 roku za nieterminowe złożenie sprawozdań z ilości odebranych odpadów 

komunalnych i ścieków transportowanych ze zbiorników bezodpływowych do stacji 

zlewnych wpłynęła kwota kar 3 900 zł.  Nie zakłada się takich dochodów, gdyż trudno 

założyć, że zaistnieje sytuacja niewłaściwego wypełniania obowiązków przez 

przedsiębiorców. 

 

✓ Odsetki od nieterminowych wpłat  

W  2021 roku na rachunek budżetu Związku wpłynęło 166 zł z odsetek od nieterminowych 

wpłat należności. 

 

✓ Pozostałe dochody  

W 2021 roku na rachunek budżetu Związku wpłynęło 420 zł tytułem wynagrodzenia za 

terminowe rozliczenie podatków oraz 1 088 zł z rozliczenia podatku VAT 

 

 

Część III. WYDATKI BUDŻETOWE  

 
W 2021 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3 670 040 zł, tj. 91,85 % planu 

rocznego, który po zmianach zamknął się sumą w wysokości  4 005 623 zł. 

 

WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU  

WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

 
Poniesione w 2021 roku wydatki na zaplanowane do realizacji zadania w grupach 

utworzonych wg kryterium źródła ich finansowania przedstawiają się następująco: 

− zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich KZG „Dolina 

Redy i Chylonki” finansowane z „opłaty śmieciowej” i dochodów Związku 

uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami – 2 325 744 zł - 92,71% 

planu, 

− pozostałe zadania statutowe Związku – finansowane ze składki członkowskiej i 

dochodów Związku nie związanych z gospodarką odpadami – 1 353 296 zł – 91,01% 

planu, 

Szczegółowy wykaz zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania)  

przedstawia poniższa tabela. 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG ZADAŃ  

W  2021 ROKU  

Lp. Rozdz. Wyszczególnienie 

Plan po 

zm.  31.12. 

2021 

Wykonanie 

31.12.2021 

Wykonani

e w % 

I 

 

 

90002 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie 

gmin – członków Związku (finansowane z opłaty 

śmieciowej i dochodów Związku uzyskiwanych z 

działań w zakresie gospodarki odpadami) 

2 508 682 2 325 744 92,71 

  W tym:    

 WYDATKI BIEŻĄCE    
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1 90002 Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane  1 257 879 1 249 095 99,30 

2 90002 
Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru 

działalności regulowanej  
8 000 499 6,24 

3 90002 
Utrzymanie bazy umów  w celu kontroli wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy ucp 
4 500 3 690 82,00 

4 90002  Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych  888 803 806 467 90,74 

5 90002 
Selektywna zbiórka odpadów surowcowych                         

i opakowaniowych 
8 500 6 299 74,11 

6 90002 
Edukacja i informacja w zakresie gospodarki 

odpadami 
186 000 104 769 56,33 

 WYDATKI MAJĄTKOWE    

7 90002 
Zakup samochodu do zbiórki odpadów 

niebezpiecznych 
155 000 154 925 99,95 

II X 

Pozostałe zadania statutowe Związku 

(finansowanie ze składki, pozostałych dochodów 

Związku, nadwyżki budżetowej)  

1 486 941 1 353 296 91,01 

  W tym:    

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE    

1 90001 
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej 
10 000 5 038 50,38 

2 90002 Monitoring i rekultywacja składowiska  89 116 85 479 95,92 

3 90095 Funkcjonowanie organów Związku i Biura 1 315 825  1 195 626 90,87 

4 90095 
Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska 

i zasobów przyrody 
68 000 63 284 93,07 

5 90095 Promocja i informacja dot. działalności Związku 4 000     3 869 96,73 

III 75718 Rezerwa 10 000 0 0,00 

  

 
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III) 4 005 623 3 679 040 91,85 

Informacja o wykonaniu zaplanowanych wydatków na 2021 rok została przedstawiona w układzie 

rozdziałów klasyfikacji budżetowej – tak jak uchwalony budżet. W celu ułatwienia porównania wydatków na 

zadania prezentowane w rozdziałach, z kwotami zadań z powyższej tabeli, pogrupowanymi wg źródeł ich 

finansowania, przy opisie każdego zadania podajemy pozycję z tabeli.  
 

 

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

   (punkt II.1 tabeli ze str.8) 

 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan po zm. 

/w zł/ 
Wykonanie 

/w zł / 

Wyk. 
planu 
w % 

X Ogółem 10 000 5 038 50,38 

 w tym:    

X Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000 0 0,00 

X Pozostałe wydatki bieżące 6 000 5 038 83,97 
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Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 10 000 zł, w 2021 roku wydatkowano        

5 038 zł, tj. 50,38% planu. Z tego rozdziału poniesiono wydatki na usługę prawną 

w zakresie opracowania zmiany regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków na obszarze gmin - członków Związku (z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu) 

oraz na zakup usługi dostępu on-line do wydawnictw fachowych.   

Nie zaszła potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków ujętych w poz. 1 ze względu 

na  wykonanie całości zadań przez pracowników Związku. 

 

Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód  w większości prowadzone są 

w ramach  obowiązków pracowników biura Związku. W 2021 roku zrealizowano nw. 

zadania : 

1) ochrona wód GZWP 110 - bieżące opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie 

uwarunkowań i wniosków na poszczególnych etapach postępowań prowadzanych 

przez gminy w zakresie opracowania lub zmiany miejscowych planów oraz 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, warunków 

gruntowo-wodnych oraz prawnych ograniczeń lokalizacyjnych; łącznie w 2021 

roku  Związek wypowiedział się w 54 postępowaniach (26 uwarunkowań, 26 

opinii, 2 studium); Związek aktywnie uczestniczył także w spotkaniach 

konsultacyjnych dot. projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni;  

2) opracowanie i przekazanie do gminy „wiodącej” (Gmina Miasta Gdynia) projektu 

sprawozdania z realizacji KPOŚK w 2020 roku na terenie aglomeracji Gdynia;  

3) opracowanie i przekazanie do GIWK Sp. z o.o. w Gdańsku (Gdańska Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna) działającej w imieniu „gminy wiodącej” (Gmina 

Miasta Gdańsk) corocznego sprawozdania z KPOŚK w 2020 roku na terenie 

aglomeracji Gdańsk w obrębie miasta Gdynia (Gdynia Wysoka oraz 

ul. Bernadowska);  

4) udział w konsultacjach VI AKPOSK, w tym analiza wskazanych w VI AKPOŚK 

planowanych inwestycji wraz z kosztami dla aglomeracji Gdynia; 

5) dwa postępowania administracyjne w sprawie zmiany decyzji Zarządu 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” udzielającej zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

PEKO oraz PEWIK GDYNIA); 

6) cztery postępowania w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 dla przedsiębiorstw 

z obszaru działania Związku (Gmina Wejherowo, GPK Szemud, Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych PEKO, Zarząd Morskiego Poru Gdynia); 

7) kontrola NIK – w pierwszym półroczu 2021 prowadzona była w Urzędzie Miasta 

Gdyni kontrola Najwyższej Izby Kontroli nr P/20/046 „Zbieranie i oczyszczanie 

ścieków komunalnych”, której zakres obejmował także zadania statutowe Związku 

realizowane we współpracy z Gminą Miasta Gdyni; biuro Związku aktywnie 

włączyło się w przekazywanie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie 

zestawień dot. przedmiotowej kontroli; kontrola zakończyła się w maju 2021 roku 

z wynikiem pozytywnym; 

8) postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w przedmiocie cofnięcia części 

udzielonego zezwolenia dla Saur Neptun Gdańsk w formie decyzji na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze 

gminy miasta Gdynia w dzielnicy Gdynia – Orłowo ulica Bernadowska;  
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9) postępowania administracyjne  w sprawie wydania decyzji Zarządu Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” udzielającej zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie KZG (Gdynia) dla przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego  AQUA SOPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie;  

10) bieżąca aktualizacja i prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników 

bezodpływowych (na podst. umów na opróżnianie zbiorników i transport 

nieczystości ciekłych) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze 

Związku łącznie z rozpoczęciem prac modyfikacji oprogramowania ww. ewidencji 

w celu dostosowania do obowiązujących (i projektowanych) wymogów prawnych. 

 

Rozdział: 90002  – Gospodarka odpadami 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami 

 

90002 Gospodarka odpadami 
Plan po zm 

/w zł/ 
Wykonanie 

/w zł / 

Wyk. 
planu 
w % 

X Ogółem 2 597 798  2 411 222 92,82 

 w tym:    

X Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 271 879 1 260 340  99,09 

X Świadczenia na rzecz osób fizycznych     11 200         9 995 89,25 

X Pozostałe wydatki bieżące      1 159 719      985 962 85,02 

X Wydatki majątkowe          155 000      154 925 99,95 

 
1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie KZG  

 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na rok 2021,  Związek w zakresie 

gospodarki odpadami kontynuował zadania dot. selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki 

odpadów niebezpiecznych, jak również inne zadania (np. sprawozdawczość) realizowane 

na mocy obowiązującego statutu Związku oraz zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.  

 

1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane  

(pkt I. 1. tabeli ze str. 8) 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania 

z zakresu gospodarki odpadami na terenie Związku i obowiązkowe składki od nich 

naliczane w wysokości 1 257 879 zł (kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń z umów zleceń, 

które zostały ujęte w wydatkach zadań I.4, I.5), w 2021 r. wydatkowano 1 249 095 zł, co 

stanowi 99,30 % planu.  

Wydatkowane środki przeznaczono na: 

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 993 915 zł, co stanowi 99,52 % planu, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 66 467 zł, co stanowi 99,90 % planu, 

- składki na ubezp. społeczne w wysokości 171 109 zł, co stanowi 99,68 % planu, 

- składki na Fundusz Pracy w wysokości 16 628 zł, co stanowi 86,41 % planu, 

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 976 zł, co stanowi 

56,50 % planu. 
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2) Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej  

       (pkt I. 2. tabeli ze str. 8) 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 8 000 zł na prowadzenie w imieniu 

wszystkich gmin – członków Związku rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdawczości wynikającej z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r. wydatkowano 499 zł, co stanowi 

6,24 % planu. Powyższa kwota została wykorzystana na szkolenie pracowników w 

zakresie sprawozdawczości komunalnej w informatycznym systemie bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami tzw. BDO. Dodatkowo pracownicy 

brali udział online w bezpłatnych konferencjach i szkoleniach poświęconych 

przetwarzaniu odpadów oraz selektywnej zbiórce bioodpadów co nie wymagało  

zaangażowania środków z budżetu Związku.  

Po uruchomieniu ogólnopolskiego systemu informatycznego BDO została rozwiązana 

umowa z firmą obsługującą specjalnie przez nas zamówione oprogramowanie „System 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – SGOK”. Dlatego nie wydatkowano 

przeznaczonej na ten cel kwoty w wysokości 4 000 zł. 

W ramach zadań związanych ze sprawozdawczością wynikającą z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach Związek przyjmuje od przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

sprawozdania kwartalne.  

Za IV kwartał 2020 r. wpłynęły 82 sprawozdania i 268 za trzy kwartały 2021 r. (89 

sprawozdań - I kwartał, 89 - II; 90 - III).   

Podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne zobowiązane są do 

przekazywania rocznych sprawozdań wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem informatycznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami (BDO). Związek, jako jednostka administracji publicznej 

realizująca w imieniu gmin  zadania związane ze sprawozdawczością  posiada dostęp do 

sprawozdań, które zostały złożone do poszczególnych prezydentów/burmistrzów/wójtów 

gmin  KZG w systemie informatycznym JAP-BDO. Powyższe umożliwiło pracownikom 

Związku weryfikację łącznie 785 sprawozdań rocznych za 2020 rok przekazanych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące PSZOK oraz punkty skupu na 

terenie poszczególnych gmin. 

Roczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w imieniu poszczególnych gmin należących do KZG za 2020 r. zostały przygotowane w 

terminie do 31 marca 2021 r. Za pośrednictwem systemu BDO również przekazane do 

WIOŚ i marszałka województwa. Sprawozdania za 2021 r. są sporządzane, składane 

i weryfikowane w I kwartale 2022 r. 

Na podstawie sprawozdań rocznych za 2020 rok, w okresie II kwartału 2021 r. 

przygotowano analizę pt.: Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w roku 2020 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, która została przekazana gminom i Delegatom 

na Zgromadzenie KZG w czerwcu 2021 r., a następnie została udostępniona w formacie 

pdf na naszej stronie internetowej.  

 

3) Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających 

z ustawy ucp (pkt I. 3. tabeli ze str. 8) 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 4 500 zł, w  2021 r. wydano 3 690 zł, co 

stanowi 82,00 % planu rocznego na realizację tego zadania.  
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Kwota ta została przeznaczona na obsługę informatyczną programu bazy ewidencji umów 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych 

i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmioty odbierające 

odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania sprawozdań 

wraz z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto i rozwiązano umowy.  

W 2021 r. do bazy ewidencji umów wpisano dane za 2020 rok o zawartych i rozwiązanych 

umowach pomiędzy przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne (wpisanymi do 

rejestru działalności regulowanej) a firmami i instytucjami oraz umowy zawarte przez 

właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na podstawie danych 

zawartych w sprawozdaniach za IV kwartał 2020 r. oraz  trzy kwartały 2021 r. 

W świetle uregulowań prawnych powstałych w wyniku nowelizacji ustawy ucp baza 

umów na odbiór odpadów komunalnych dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych. 

W przypadku przejęcia przez gminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkanych baza ta będzie stanowić podstawę do naliczenia opłat dla tych 

podmiotów. 

Natomiast w zakresie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni 

ścieków baza umów dotyczy wszystkich nieruchomości wyposażonych w te urządzenia.  

Związek we współpracy z gminami prowadzi analizę i weryfikację rejestru przydomowych 

oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie gmin Związku. Jednak niespójne 

przepisy budowlane, środowiskowe oraz brak wyraźnie określonych kompetencji 

i obowiązków organów powodują olbrzymie trudności w zakresie zapewnienia 

kompletności rejestru oraz możliwości kontroli prawidłowości eksploatacji poszczególnych 

instalacji. Dane zawarte w bazie umów KZG są dostępne w formie elektronicznej do 

wykorzystania przez odpowiednie służby gmin należących do Związku.  

 

4) Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych 

(pkt I. 4. i I. 7. tabeli ze str. 8) 

 

W 2021 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wydatkowano 961 392 zł, co stanowi 92,10 % 

łącznej kwoty planu rocznego na realizację tego zadania, który po zmianach wynosił               

1 043 803 zł, z tego: 

− wydatki bieżące –   w wysokości 806 467 zł. 

− wydatki majątkowe – przeznaczono na zakup nowego samochodu dostawczego z 

zabudową kontenerową i windą hydrauliczną Renault Master przeznaczonego do 

zbiórki odpadów niebezpiecznych –  kwota w wysokości 154 925 zł.  

Podana wyżej kwota wydatków bieżących została wydatkowana na: 

1) obsługę 13 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) oraz 

wynajem magazynów na ZSEE i baterie –167 919 zł; 

2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu 

podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 529 409 zł;  

3) eksploatację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz trzech 

samochodów, które wykorzystywane są do realizacji działań związanych ze zbiórką 

odpadów niebezpiecznych i ZSEE) – m.in. mycie samochodów, przeglądy 

samochodów i windy, wymiana olejów, filtrów, badanie techniczne, wymiana                

i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, itp. – 3 546 zł; 

4) zakup nagród dla 33 placówek oświatowych biorących udział w konkursie zbiórki 

baterii – 3 478 zł; 

5) wynajem sztaplarki do załadunku ZSEE i baterii – 13 200 zł; 
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6) podatek od nieruchomości za 2021 r. płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich 

terenie stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) – 11 560 

zł; 

7) zakup paliwa do trzech samochodów – 27 532 zł; 

8) zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i do PZON (opony zimowe, oleje, 

filtry, płyny do spryskiwaczy, żarówki) – 4 525 zł; 

9) zakup worków (4,5 tys. szt.) na leki, baterie, palet do pakowania baterii do transportu – 

3 104 zł; 

10) zakup rękawic i ubrań roboczych, napojów oraz wypłata ekwiwalentów za pranie 

odzieży roboczej kierowców – 9 995 zł;  

11) naprawa m.in. instalacji elektrycznej, chłodnicy, układu kierowniczego, hamulcowego, 

resorów, rozrusznika, wymiana podłogi w samochodzie transportującym ZSEE i 

naprawa pilota windy samochodowej – 18 471 zł;  

12) wynagrodzenie bezosobowe – 255 zł; 

13) ubezpieczenia czterech samochodów transportujących zebrane ZSEE i odpady 

niebezpieczne do utylizacji – 13 473 zł. 

Prowadzona przez Związek zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących 

z gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz z urzędów i jednostek gmin 

w systemie objazdowym, stacjonarnym i pojemnikowym umożliwia przekazanie 

do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, przeterminowane leki, lakiery, 

oleje, odpady zawierające rtęć, środki ochrony roślin i opakowania po nich. 

Obecnie Związek finansuje i obsługuje w systemie stacjonarnym 13 PZON-ów oraz 

w systemie pojemnikowym 154 punkty, w których zbierane są przeterminowane leki (bez 

PZON) i 475 miejsc (np. placówki oświatowe, urzędy, administracje zarządców 

nieruchomości), w których prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.  

W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do selektywnej zbiórki baterii, prowadzony jest 

„Konkurs zbiórki zużytych baterii” skierowany do wszystkich placówek oświatowych 

działających na obszarze Związku. Za zebrane baterie przyznawane są punkty, które 

następnie wymieniane są na nagrody wybierane przez koordynatorów z publikowanego 

co pół roku przez KZG katalogu nagród. Punkty, które zostały przyznane w danym roku 

kalendarzowym ważne są jeszcze przez 2 następne pełne lata kalendarzowe. W 2021 r. 

nagrody zamówiły 33 placówki oświatowe. 

 

Łączna masa odpadów niebezpiecznych zebranych i przekazanych 

 do unieszkodliwienia i recyklingu  

w latach 2016 – 2021 

 [kg] 

 

Rodzaj odpadu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

zużyty sprzęt RTV/AGD 315 347 352 857 365 203 341 265 574 548 550 718 

farby, lakiery z opakowaniami 53 647 65 142 74 889 81 196 89 739 98 441 

przeterminowane leki 21 674 22 614 23 152 24 600 23 860 28 340 

zużyte baterie i akumulatory 13 010 17 530 12 914 20 068 17 102 9 888 

tonery 2 738 3 017 3 307 2 245 0* 0* 

aerozole, gaśnice, inne 436 531 760 326 349 229 

odczynniki chemiczne  1 413 141 423 168 281 0 

środki ochrony roślin 9 8 0 0 0 0 

zużyte oleje 700 1 060 608 5 199 9 170 4 120 

świetlówki, żarówki energooszcz. 2 416 1 438 1 823 1 696 3 466 2 153 

Razem [kg] 411 390 464 338 483 079 476 763 718 515 693 889 
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* zgodnie z nową kwalifikacją tonery traktowane są jako zużyty sprzęt i zostały wliczone w jego masę. 
 

Analizując powyższą tabelę widać dużą efektywność zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

Ogółem w 2021 r. zebrano i przekazano do unieszkodliwiania i recyklingu 96,6 % ilości 

zebranych w 2020 r. odpadów ( podczas lockdownu masowo zaczęto porządkować garaże 

i piwnice co szczególnie widać na przykładzie ZSEE i przepracowanych olejów). 

 

Od 2020 r. obserwujemy stały wzrost kosztów obsługi systemu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych spowodowany m.in. zmianą przepisów zaostrzających wymagania 

dotyczące transportu i magazynowania odpadów, co przyczyniło się do dużego wzrostu 

cen unieszkodliwiania odpadów (farb, leków, olejów) ze względu na zmniejszenie liczby 

uprawnionych do tego firm.  

Największą grupę zbieranych odpadów niebezpiecznych stanowi z roku na rok rosnąca 

masa niewykorzystanych farb i przeterminowanych leków.  

Po ponad 2,5 – krotnym wzroście ilości sprzętów zbieranych w PZON w 2020 r, wielkość 

ta nieznacznie spadła w 2021 r. Natomiast obserwuje się bardzo dużą popularność 

objazdowych zbiórek, które wykonywane są jeden raz w roku w poszczególnych miastach 

i gminach. Ilość zebranych podczas tych zbiórek resztek farb wzrosła 2,5 krotnie a 

zużytego sprzętu zebrano 1,5 razy więcej niż w 2020 r.  

Dla podniesienia standardu odbioru odpadów i ułatwienia mieszkańcom pozbywania się 

zużytego sprzętu oraz wyeliminowania procederu demontażu sprzętu od 2016 r. 

funkcjonuje usługa bezpłatnego odbioru dużego (powyżej 20 kg do 60 kg) sprzętu RTV 

oraz AGD bezpośrednio z domów. Usługa ta świadczona jest dla wszystkich mieszkańców 

miast i gmin należących do KZG na takich samych zasadach i spotkała się z bardzo 

dobrym odbiorem mieszkańców.  

W 2021 r. przyjęto od mieszkańców łącznie 2 755 zgłoszeń, a masa odebranego sprzętu 

wyniosła ok. 175 t. Liczba zgłoszeń sprzętu do odbioru cały czas utrzymuje się na 

wysokim poziomie, przy czym zauważa się zwiększenie ilości urządzeń zgłaszanych do 

wywiezienia z jednego punktu/mieszkania. Związane jest to z wykonywanymi na dużą 

skalę remontami mieszkań i wymianą ich wyposażenia.  

Nie daje oczekiwanych rezultatów ustawowy obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego 

sprzętu przez jego dostawcę w miejscu dostawy (1 za 1). Wynika to głównie z tego 

powodu, że często sprzęt pozyskiwany jest z rynku wtórnego, od rodziny, znajomych lub 

dostarczany jest przez kurierów, którzy nie zabierają starego urządzenia. Przy zakupie 

lodówki mieszkańcy nie chcą też zwykle od razu oddawać starej, gdy ta jeszcze działa.  

 

Liczba odbiorów i masa zebranego ZSEE w poszczególnych gminach w systemie 

odbioru bezpośrednio z domów 

w I półroczu 2021 r. 

 

GMINA 

I II III IV V VI 
I półrocze 

ogółem 

Liczba odbiorów 
Masa 

[kg] 

Gdynia 149 149 156 144 176 119 893 62 991 

Sopot 6 3 5 1 9 0 24 1 862 

Rumia 10 12 5 15 14 16 72 5 319 

Reda 11 4 3 6 4 4 32 3 033 

Wejherowo 5 4 6 0 6 20 41 3 938 

Gm. Wejherowo 14 3 4 10 10 13 54 4 917 

Gm. Kosakowo 7 8 1 12 10 6 23 3 383 
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Gm. Szemud 3 2 0 0 10 13 22 3 568 

Mies. liczba 

odbiorów 
205 185 180 188 239 191 1 188 x 

Masa odebranego 

sprzętu [kg] 
14 373 13 101 12 408 14 385 19 185 15 559 89 011 

   

 

Liczba odbiorów i masa zebranego ZSEE w poszczególnych gminach 

w II półroczu 2021 r. 

GMINA 

VII VIII IX X XI XII 
II półrocze 

ogółem 

Ilość odbiorów 
Masa 

[kg] 

Gdynia 174 180 164 137 117 122 894 64 424 

Sopot 3 5 5 0 4 2 19 1 179 

Rumia 5 12 13 15 10 12 67 5 204 

Reda 5 6 2 7 4 0 24 1 385 

Wejherowo 0 13 10 8 7 9 47 3 521 

Gm. Wejherowo 16 4 3 11 1 5 40 3 430 

Gm. Kosak. 16 8 15 10 9 3 61 4 717 

Gm. Szemud 0 5 5 0 6 2 18 2 010 

Mies. liczba 

odbiorów 
219 233 217 188 158 155 1 170  

Masa odebranego 

sprzętu [kg] 
16 699 17 363 15 491 13 993 12 225 10 099 85 870 

 

 OGÓŁEM w 2021 r. zrealizowano  2 358 odbiorów bezpośrednio z domów i zebrano 174 881 kg   

ZSEE 

 

W ramach odbiorów domowych nadal najwięcej ZSEE w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

odebrano z Gdyni oraz z gminy Kosakowo, a najmniej z Sopotu i Wejherowa. Natomiast 

do PZON najwięcej urządzeń dostarczyli mieszkańcy Wejherowa i gm. Szemud oraz Redy 

a najmniej Gdyni (kg/mieszkańca). 

Od września 2018 r. do końca listopada 2021 r. część zebranych z domów sprzętów było 

gromadzonych w dwóch dużych kontenerach odkrytych, które po zapełnieniu były 

wymieniane na puste. Dla maksymalnego ich wypełnienia wynajęto wózek widłowy, który 

umożliwiał załadunek sprzętu do kontenerów od góry. Wózek ten wykorzystywany był też 

do załadunku przygotowanych na paletach baterii na samochód transportujący je do 

zakładu przetwarzania. Ze względu na prowadzone obecnie prace budowlane w miejscu 

ustawienia tych kontenerów, zostały one zabrane na tymczasowe miejsce. 

We wrześniu 2020 r. Związek podpisał również umowę o współpracy ze Spółką „Eko 

Dolina” w zakresie gromadzenia i załadunku wielkogabarytowych sprzętów RTV i AGD. 

Pozwala to na przygotowanie dużych partii transportowych do zakładu przetwarzania co 

daje wymierne korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne. Podpisanie tej umowy 

pozwoliło na rozwiązanie z początkiem 2021 r. umowy z OPEC na najem pomieszczenia 

w Rumi. W to miejsce udało się na dużo korzystniejszych warunkach wynająć od PEWiK 

Gdynia pomieszczenie po dawnej hydroforni (również w Rumi), które wykorzystywane 

jest do gromadzenia partii ładunkowych sprzętu, baterii i zużytych świetlówek. 

Związek stara się na bieżąco współpracować z kilkoma zakładami przetwarzania w celu 

uzyskania jak najlepszych warunków skupu sprzętu i zapewnienia ich odbioru. 

 Ze względu na zróżnicowany system zbiórki i dużą ilość miejsc gromadzenia zebranego 

od mieszkańców ZSEE istnieje  konieczność zapewnienia płynności ich odbiorów. 
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5) Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych 

(pkt I. 5. tabeli ze str. 8) 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 8 500 zł, w 2021 roku wydatkowano          

6 299 zł, co stanowi 74,11 % planu. 

Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak:  

1) opróżnianie ustawionych na terenie KZG 14 pojemników w kształcie słupów 

ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 5 304 zł; 

Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. W 2021 r. 

wykonano 40 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej wykorzystane i najczęściej 

zapełniane były pojemniki znajdujące się w Rewie i w Sopocie. 

Zapewnienie mieszkańcom odbioru każdej ilości surowców bezpośrednio 

z nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej) lub z najbliższej pergoli śmietnikowej 

(w zabudowie wielorodzinnej), spowodowało, że pojemniki te rzadko są zapełniane 

i obecnie pełnią głównie funkcję edukacyjną.  

2) zakup paliwa do samochodów, którymi odbierano nakrętki z placówek oświatowych 

biorących udział w konkursie „Mała nakrętka, duży problem” oraz dostarczano nagrody 

za udział w konkursach edukacyjnych organizowanych przez Związek – 996 zł;  

 

6) Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami 

      (pkt I. 6. tabeli ze str. 8)  

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 186 000 zł, w 2021 roku zrealizowano 

104 769 zł, co stanowi 56,33 % planu.  

 

Zgodnie z przyjętym planem na 2021 rok Związek prowadził działania edukacyjne 

i informacyjne ukierunkowane na konieczność efektywnego działania systemu gospodarki 

odpadami na terenie KZG. W 2021 roku dotyczyło to promowania zasad prawidłowego 

postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów. Zadanie 

finansowane jest częściowo ze środków pochodzących z wpływu z usług w zakresie 

edukacji i promocji świadczonych na rzecz spółki EKO DOLINA. 

 

Działania prowadzono w dwóch blokach: 

 

1. Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku 

w zakresie gospodarki odpadami, tj.:  

a) konkursy ekologiczne  

• konkurs plastyczny Małe dzieci nie chcą śmieci - XXIII edycja pod hasłem 

"Na tropie elektroodpadów". Do konkursu przystąpiło 35 placówek 

oświatowych, nadesłano 163 prace konkursowe po wstępnej ocenie przez 

przedszkolnego/ szkolnego koordynatora konkursu. Wyłoniono 24 laureatów. 

Koszt (nagrody) – 2 816 zł, 

• konkurs Mała nakrętka, duży problem - XVIII edycja dot. selektywnej zbiórki 

plastikowych nakrętek. W konkursie zebrano ponad 6,2 tony plastikowych 

nakrętek z 31 placówek uczestniczących w konkursie (ponad 8 tys. dzieci 

i uczniów). Nagrodzono 11 placówek oświatowych, w których zebrano 

największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka. 

W drugim półroczu 2021 przygotowano narzędzia informacyjno-edukacyjne 

wspierające konkurs w roku szkolnym 2021/2022 (plakaty, książeczki). Koszt – 

9 551  zł, 

• konkurs Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko - XI edycja dot. selektywnej 

zbiórki ZSEE. W konkursie udział wzięło 26 placówek oświatowych (tj. ok. 7 
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tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania) z terenu 

działalności Związku. W okresie styczeń 2021 – kwiecień 2021 zebrano łącznie 

prawie 20 ton elektroodpadów. W drugim półroczu 2021 roku przygotowano 

narzędzia informacyjno-edukacyjne do realizacji XII edycji konkursu w roku 

szkolnym 2021/2022 (plakaty, ulotki, broszury, książeczki dla dzieci 

młodszych, drobne gadżety). Konkurs prowadzono we współpracy ze spółką 

EKO DOLINA. Koszt –  13 094 zł, 

• realizację konkursu wiedzy ekologicznej dla młodzieży szkolnictwa 

specjalnego i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu 

na COVID-19 przesunięto na pierwsze półrocze 2022 roku. 

 

b) Warsztaty terenowe na obiektach spółek komunalnych – w drugim półroczu 

zrealizowano 15 wyjazdów terenowych dla szkół na obiekty instalacji komunalnej 

EKO DOLINA. Wyjazdy prowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W spotkaniach udział wzięło 317 uczniów. Koszt: usługa transportu, wykonanie 

materiałów promocyjno-informacyjnych dla uczestników (komiks nt. problemu 

marnowania żywności oraz kołozeszyty z okładką dot. hierarchii postępowania 

z odpadami), zakup kasków, pranie kamizelek odblaskowych - 27 723 zł. 

 

c) Program edukacyjny dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji 

ekologicznej pt. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” - III edycja pod hasłem „Jak 

tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”. Zakończono ostatni etap programu, który 

dotyczył realizacji zajęć badawczych na bazie wydawnictwa opracowanego w biurze 

Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”. W związku z czasowym 

zamknięciem szkół z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku, głównie przedszkola 

miały możliwość realizacji tej części programu. Część placówek wycofała się z udziału 

w programie, część miała utrudnione realizowanie zaplanowanych zajęć spowodowane 

absencją nauczycieli z powodu zachorowań na COVID i kwarantanny. W starszych 

klasach podjęto się prowadzenia doświadczeń w formie pokazu on-line lub zdalnie w 

domu ucznia. W efekcie 11 placówek aktywnie uczestniczyło w 3. części programu i 

przedłożyło sprawozdanie z realizacji zajęć badawczych. Każdy szkolny/przedszkolny 

koordynator za realizację działań w swojej macierzystej placówce otrzymał certyfikat 

udziału w programie. W ramach zakończenia III edycji opracowano  podsumowanie 

programu z okresu ostatnich trzech lat pracy (2018-2020). Podsumowanie w formie 

prezentacji multimedialnej zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kzg.pl 

oraz przekazane do placówek oświatowych za pośrednictwem poczty mailowej na 

przełomie marca/kwietnia 2021. Koszt: zakup materiałów na potrzeby zakończenia 

programu – 219 zł. 

 

d) Podsumowanie działań edukacyjnych Związku za rok szk. 2020/2021 - ze 

względów bezpieczeństwa nie organizowano uroczystej gali podsumowującej edukację 

ekologiczną za rok szkolny. Nagrody zostały przekazane bezpośrednio do placówek 

oświatowych. Informacje o laureatach konkursów oraz projektów ekologicznych 

zostały przekazane do wszystkich gmin Związku w postaci wykazów oraz artykułów 

podsumowujących rok szkolnych do publikacji w biuletynach gminnych. Po rocznej 

przerwie została przyznana  nagroda Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii”. Nagroda ta przyznawana jest za całokształt 

współpracy ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej w minionych pięciu latach.    

W roku 2021 tytuł ten otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole” 

w Wejherowie oraz Zespół Szkół Powiatowych w Redzie. Przewodniczący Zarządu 

wraz z przedstawicielami władz samorządu - Powiatu Wejherowskiego oraz Redy 

wręczali nagrodę „Róża Ekologii” na terenie zwycięskich placówek. Ze spotkań został 
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przygotowany materiał filmowy, który wyemitowano w lokalnej telewizji oraz na 

stronie internetowej grupy medialnej Twoja Telewizja Morska. 

Koszt: druk dyplomów, sucha pieczęć, kwiaty dla laureatów „Róży Ekologii” – 826 zł. 

 

e) Organizacja roku szkolnego 2021/2022 – od 2021/2022 wprowadzono 

elektroniczne formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem strony internetowej 

www.kzg.pl. Zadanie zostało wykonane bezkosztowo z wykorzystaniem bezpłatnego 

narzędzia Google Forms. Spotkanie inaugurujące dla nauczycieli zrealizowano on-line 

pod koniec września 2021 roku.  

Koszty dotyczą druku oferty edukacyjnej/informatora na rok szkolny -   1 654 zł. 

 

2. Akcje informacyjne w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie 

gospodarki odpadami: 

 

a) Promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Związku - działania 

prowadzono w porozumieniu z lokalnymi samorządami. Na początku 2021 roku 

opracowano scenariusz i zlecono produkcję spotu animowanego dot. prawidłowego 

postępowania z ZSEE na terenie Związku. Spot emitowano na antenie lokalnej telewizji 

oraz w autobusach ZKM, na stałe zamieszczono na stronie internetowej Związku 

www.kzg.pl oraz przekazano gotowy materiał wszystkim gminom członkowskim w celu 

publikacji na profilach społecznościowych i/lub portalach informacyjnych samorządów.  

Opublikowano artykuł w Dzienniku Bałtyckim, na portalu naszemiasto.pl oraz w dodatku 

Przeglądu Komunalnego „Dla środowiska 2021”. Przekazano tematyczne artykuły do 

biuletynów gminnych. Kontynuowano działania z  zastosowaniem plakatów 

informacyjnych dot. objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (OZON). Wymieniono 

grafikę na trzech tablicach informacyjnych na PZON. Wykonano naklejki na pojemniki do 

zbierania odpadów niebezpiecznych (leki, baterie). Łączny koszt – 33 513 zł. 

 

b) Promocja zasad i konieczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem selektywnego zbierania bioodpadów - działania w lokalnych mediach: 

cykl 3 wywiadów radiowych nagranych i emitowanych na antenie Radia Kaszebe 

(nagrania na stałe zamieszczone na stronie Radia jako podcast oraz na stronie 

www.kzg.pl), artykuły w prasie (Forum Pomorskie) i biuletynach gminnych, informacje na 

lokalnych portalach internetowych.  W ramach działań zlecono także usługę czyszczenia 

i/lub wymiany plakatów wielkoformatowych na słupach ogłoszeniowych KZG służących 

do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. 

Łączne wydatki – 15 373 zł. 

 

Podsumowując - działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami 

ulegały modyfikacji, tak aby zrealizować planowane działania lub były ograniczone ze 

względu na pandemię, w tym zamknięcie placówek oświatowych (brak wyjazdów w 

ramach trenowych warsztatów w I półroczu). Przełożyło się to na mniejsze wydatki 

względem planowanych. 

 

2. Monitoring i rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Łężycach  

( pkt II. 2. tabeli ze str 8). 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 89 116 zł, w 2021 roku wydatkowano      

85 479 zł, co stanowi 95,92 % planu. Kwotę tę stanowi: 

− podatek od nieruchomości w wysokości 61 087 zł płacony przez Związek gminie 

           Wejherowo; 
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− bieżące prace pielęgnacyjne zrekultywowanego składowiska, które obejmowały 

koszenie wierzchowiny oraz skarp, czyszczenie rowu opaskowego – 19 806 zł; 

− zapłata za wykonanie badań monitoringowych wód podziemnych 

i powierzchniowych w otoczeniu zrekultywowanego przez Związek składowiska 

odpadów oraz pomiar osiadania jego wierzchowiny – 4 586 zł. 

Wykonywany co roku w pięciu wyznaczonych punktach pomiar osiadania wierzchowiny 

składowiska wskazuje na jej ustabilizowanie, gdyż jej osiadanie jest minimalne – w 2021 r. 

nie przekraczające 2 cm w dwóch punktach pomiarowych. 

Zgodnie z harmonogramem badań wynikającym z Decyzji Starosty Wejherowskiego 

wykonano analizy obejmujące 20 parametrów fizyko – chemicznych (bez badania 

zawartości metali ciężkich w pobieranych próbach wody). Obecne wyniki pomiarów  

wskazują, że jakość wód jest podobna do roku poprzedniego.  

Według akredytowanego laboratorium, które wykonuje badania jakości wód, można 

stwierdzić, że nie obserwuje się wpływu zamkniętego składowiska odpadów na stan 

jakości wód pobieranych ze studni głębinowego ujęcia wody pitnej w Łężycach oraz na 

czystość wody Cisowskiej Strugi.  

Wyniki badań monitoringu przekazywane są co roku do WIOŚ w Gdańsku. 

 

  Rozdz. 90095  - Pozostała działalność 

  (pkt II. 3, 4, 5 tabeli ze str. 8) 

 

90095 Pozostała działalność 
Plan po zm 

/w zł/ 
Wykonanie 

/w zł / 

Wyk. 
planu 
w % 

X Ogółem 1 387 825 1 262 780 90,99 

 w tym:    

X Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  779 505  743 364 95,36 

X Świadczenia na rzecz osób fizycznych    86 000    80 506 93,61 

X Pozostałe wydatki bieżące     522 320    438 910 84,03 

 

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1 387 825 zł, w 2021 roku 

wydatkowano 1 262 780 zł, co stanowi 90,99 % planu, w tym: 

✓ wydatki funkcjonalno – administracyjne Związku  

plan 1 315 825 zł – wykonanie 1 195 626 zł (90,87%), 

✓ edukacja  i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody 

plan 68 000 zł – wykonanie 63 284 zł -  93,07%), 

✓ promocja i informacja dot. działalności Związku 

plan 4 000 zł – wykonanie  3 869 zł – 96,73%. 

 

1. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku  

(pkt II. 3. tabeli ze str. 8) 

W szczegółowości klasyfikacji budżetowej do każdego paragrafu wykonanie 

wydatków przedstawia się następująco: 
 

• § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”  

 plan 6 000 zł    wykonanie  4.186 zł   tj. 69,77% 

Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży roboczej, 

które ponoszone są w miarę upływu okresu za jaki odzież ta przysługuje, jak również 

na refundację kosztów zakupów okularów korygujących dla sześciu pracowników 

uprawnionych zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami o refundację. 
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• § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” 

 plan 80 000 zł   wykonanie 76 320 zł   tj. 95,40 % 

Środki przeznaczono na wypłaty ryczałtów dla nieetatowych członków Zarządu 

zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 12/2007 dnia 26 marca 2007 w sprawie 

diet dla nieetatowych członków Zarządu  Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” w Gdyni.  

 

• § 4010 „Wynagrodzenia osobowe  pracowników” 

  plan 585 948 zł   wykonanie  563 871 zł   tj. 96,23 % 

Środki w tej pozycji planu wydatkowano na wynagrodzenia wypłacane na podstawie 

zawartych umów o pracę z pracownikami biura Związku dla średniorocznej liczby 

zatrudnionych pracowników – 22,30 etatu, pomniejszonej o część finansowaną 

z opłaty „śmieciowej”. W 2021 roku z funduszu wynagrodzeń biura Związku 

wypłacono nagrodę jubileuszową dla trzech pracowników Związku oraz odprawę 

emerytalną dla jednego pracownika.  

 

• § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 

      plan 43 779 zł  wykonanie 43 681 zł   tj. 99,78 % 

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z efektywnie przepracowanego 

czasu pracy pracowników w roku ubiegłym. 

 

• § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” 

plan 111 082 zł   wykonanie 110 155 zł   tj. 99,17 % 

Poniesiono wydatki na składki naliczone od  wynagrodzeń w wysokości i terminach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zabezpieczenia 

społecznego pracowników.  

 

• § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” 

plan 15 156 zł   wykonanie 9 137 zł     tj. 60,28 % 

Podobnie jak składkę ZUS wydatki na Fundusz Pracy były ponoszone w wysokości 

i terminach określonych w obowiązujących przepisach. Niskie wykonanie wiąże się z 

licznymi długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz powrotami z 

urlopów wychowawczych, w przypadku których występuje dwuletnie zwolnienie z 

opłacania składek na Fundusz Pracy 

 

• § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” 

 plan 5 500 zł    wykonanie 2 631 zł    tj. 47,84 % 

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na umowę na świadczenie usług w 

zakresie ochrony  danych osobowych. Niższe wykonanie wynikało z braku 

konieczności zawierania umowy zlecenia z osobą zastępującą sprzątaczkę podczas jej 

dłuższej nieobecności, gdyż ta nie wystąpiła. 

 

• § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 

plan 115 400 zł  wykonanie 103 012 zł  tj. 89,27 % 

W ramach wydatków z tego paragrafu pokrywane były koszty zakupu materiałów 

biurowych, środków czystości, wydawnictw fachowych, drobnego sprzętu 

i wyposażenia biura, jak również aktualizacji oprogramowania. Środki z tego 

paragrafu wykonano również na zakup i wymianą przestarzałego sprzętu 

komputerowego oraz zakup mebli i materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń 

biura który został przeprowadzony w III kwartale br.  
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• § 4270 „Zakup usług remontowych” 

 plan 8 500 zł   wykonanie 5 437 zł   tj. 63,96 % 

W ramach wydatków tego paragrafu finansowano koszty napraw i remontów sprzętu 

kserograficznego, telekomunikacyjnego i komputerowego oraz drobnych napraw w 

pomieszczeniach biura Związku, zgodnie z zawartymi umowami na serwis i 

konserwację sprzętu. Plan uwzględnia również niewielką rezerwę na wydatki 

związane z niespodziewanymi awariami w pomieszczeniach biura Związku, które w 

2021 roku nie wystąpiły. 

 

• § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” 

 plan 3 670 zł   wykonanie 3 091 zł   tj. 84,22 % 

Środki przeznaczono na obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników, 

wynikające z obowiązujących przepisów, które są ponoszone zgodnie z 

harmonogramem badań zaplanowanych indywidualnie dla poszczególnych 

pracowników. Z uwagi na zmianę przepisów dot. przeprowadzania okresowych badań 

profilaktycznych w okresie pandemii spowodowanej koronawirusem, nie wykonano 

części badań okresowych. Wydatki poniesiono tylko na badania kontrolne dla 

pracowników powracających z długotrwałych zwolnień oraz na badania wstępne dla 

nowozatrudnionych pracowników. W I kwartale, w celu zagwarantowania 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i zabezpieczenia ciągłości świadczenia 

pracy przez pracowników Związku w warunkach pandemii oraz ograniczenia 

rozprzestrzeniania się pandemii wywołanej koronawirusem, zgodnie z zaleceniami 

WHO, wykonano badania na oznaczenie obecności przeciwciał anty Sars-Cov-2 dla 

grupy 22 pracowników Związku.  

 

• § 4300 „Zakup pozostałych usług” 

  plan 210 000 zł  wykonanie 165 734 zł   tj. 78,92% 

Środki przeznaczono na usługi związane z: doradztwem prawnym, obsługą 

informatyczną biura Związku, kosztami bankowymi, a także obsługą w zakresie bhp, 

jak również usługami pocztowymi oraz usługami związanymi z multimedialną 

obsługą posiedzeń Zgromadzenia Związku (usługa dostępu do szerokopasmowego 

łącza internetowego, usługa realizacji i archiwizacji nagrań).   

Niższe wykonanie od zaplanowanego wynikało z ograniczenia usług wykonywanych 

przez podmioty zewnętrzne, spowodowane ograniczeniami pandemicznymi (w tym 

nakazem pracy zdalnej), m.in. rezygnacja z przeprowadzenia usługi archiwizacji 

dokumentów. 

 

• § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

  plan 10 000 zł  wykonanie 9 811 zł    tj. 98,11 % 

Wydatkowane środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne telefonii 

komórkowej i stacjonarnej zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. 

 

• § 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” 

  plan 52 600 zł   wykonanie 51 969 zł   tj. 98,80 % 

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę czynszu za pomieszczenia biura 

Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni. W okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki proporcjonalnie do upływu czasu.  

 

• § 4410 „Krajowe podróże służbowe” 

 plan 7 000 zł   wykonanie 5 502 zł   tj. 78.61 % 

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników 

Związku. 
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• § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” 

 plan 500 zł    wykonanie 0 zł   tj.  0,00 % 

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zagraniczne podróże służbowe. 

 

• § 4430 „Różne opłaty i składki” 

plan 4 550 zł    wykonanie 3 711 zł    tj. 81,56 % 

Wydatki poniesiono na opłaty abonamentowe RTV oraz składkę roczną do Izby 

Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz roczną składkę z tytułu ubezpieczenia 

pomieszczeń biura Związku oraz sprzętu elektronicznego znajdującego się w tych 

pomieszczeniach.  

 

• § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  

plan 36 500 zł   wykonanie 34 752 zł   tj. 95,21 % 

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono w 

wysokości wynikającej z liczby zatrudnionych i stawki odpisu obowiązującej w 2021 

roku zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych. 

 

• § 4530 Podatek VAT 

plan 4 500 zł   wykonanie  0 zł   tj. 0 % 

Na koniec roku nie wystąpił nierozliczony podatek Vat.  

 

• § 4610 „Koszty postępowania sądowego” 

    plan  500 zł     wykonanie 0 zł    tj. 0 % 

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ww. paragrafie. 

 

• § 4700 „Szkolenia pracowników” 
    plan 10 000 zł           wykonanie 2 126 zł             tj. 21,26 % 

Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone są sukcesywnie w zależności od 

aktualnych potrzeb szkoleniowych. 

 

• § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” 
    plan 4 640 zł           wykonanie 498 zł             tj. 10,73 % 

Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez 

podmiot zatrudniający zgodnie z deklaracjami uczestnictwa złożonymi przez 

pracowników Związku. Procent wykonania wydatków zaplanowanych w tym 

paragrafie odzwierciedla średnioroczną procentową ilość pracowników, którzy 

przystąpili do programu PPK.   

 

2. Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody  

    (pkt II. 4. tabeli ze str.8) 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 68 000 zł, w 2021 roku wydatkowano 

kwotę 63 284 zł, co stanowi 93,07 % planu.  

Realizowane zadania w całości finansowane ze środków pochodzących z dotacji 

WFOŚiGW w Gdańsku, środków Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz spółek 

komunalnych: PEWIK GDYNIA, OPEC. 

 

Zgodnie z założeniami w 2021 r. działania prowadzono w dwóch blokach: 

 

1) Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku 

w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody: 
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a) konkurs fotograficzny pod hasłem „Zielono-błękitna infrastruktura w moim 

mieście”. Do konkursu przystąpiło 9 placówek oświatowych. Nadesłano 54 fotografie 

po wstępnej ocenie przez szkolnego koordynatora konkursu.  Łącznie nagrodzonych 

zostało 16 uczniów. Partnerem konkursu był Trójmiejski Park Krajobrazowy, który 

dla laureatów przekazał książki i mapy krajoznawcze. Koszt (nagrody) – 2 101 zł. 

 

b) Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii - XI edycja pod hasłem "Toaleta to nie 

śmietnik". Ze względu na pandemię koronawirusa projekt realizowano w cyklu dwuletnim 

(rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021). Do projektu zgłosiło się 31 placówek 

oświatowych, czego 23 przekazały sprawozdania z realizacji projektu. Na podstawie 

sprawozdań oceniono sposób realizacji projektu w szkole/przedszkolu. Placówki, które 

uzyskały najwyższe oceny otrzymały tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2019-2021”. 

Szczególne wyróżnienie stanowi „Złoty Lider Lokalnej Ekologii”. Tytuł ten otrzymuje 

jedna szkoła oraz jedno przedszkole, które wykonały największą liczbę zadań w projekcie, 

uzyskując największą liczbę punktów w swojej kategorii. Dodatkowo oceniano 

zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki przy realizacji poprzednich edycji 

projektu. W bieżącej edycji były to Przedszkole nr 10 w Sopocie oraz Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 w Gdyni. Koszt (statuetki) – 1 257 zł. 

 

c) Program edukacyjny „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” dla szkolnych/ 

przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej – w maju 2021 roku rozpoczęto IV 

edycję programu - „Zmiana klimatu na przykładzie miast”. Przeprowadzono 4 wykłady 

popularnonaukowe prowadzone przez specjalistów z IMGW (oddział w Gdyni), 

Politechniki Gdańskiej oraz eksperta związanego z OZE. Spotkania prowadzono on-line. 

Nauczyciele, którzy brali udział w co najmniej 3 spotkaniach, otrzymali na zakończenie 

imienne certyfikaty uczestnictwa oraz książkę pt. „Nauka o klimacie”. Koszty: 

wynagrodzenie dla prelegentów, zakup książek  – 3 755 zł. 

 

d) Warsztaty terenowe na obiektach spółek komunalnych – ze względu na COVID-19 

spółka PEWIK GDYNIA zawiesiła organizację warsztatów dla uczniów do końca 2021 

roku. Spółka OPEC zdecydowała się na organizację warsztatów w drugim półroczu 2021, 

w którym zrealizowano 3 wyjazdy terenowe dla szkół na obiekty spółki ciepłowniczej 

OPEC w Gdyni. Wyjazdy prowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego. W spotkaniach 

udział wzięło 61 uczniów. Koszt: usługa transportu, zakup polisy OC/NNW na organizację 

warsztatów terenowych – 3 346 zł. 

 

2) Akcje informacyjne i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony 

środowiska i zasobów przyrody: 

 

a) projekt pn. „Zmień zachowania na dobre”, którego celem jest aktywizacja dorosłej 

społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. W ramach uzyskanego dofinasowania z WFOŚ Gdańsk zrealizowano film 

edukacyjny dot. ochrony i retencji wód w odniesieniu do obecnej zmiany klimatu.  

Film pt. „Uwaga: zmiana klimatu. Część 1. Retencja wody” emitowano w lokalnej 

telewizji oraz przekazano do wszystkich gmin-członków Związku. Promocji filmu 

towarzyszyły działania informacyjno-edukacyjne w radiu i Internecie nt. dobrych praktyk 

na rzecz ograniczania zmiany klimatu i/lub adaptacji do tych zmian. Przekazano także 

tematyczne artykuły do biuletynów gminnych. Zrealizowano dwa spotkania seminaryjno-

wyjazdowe z udziałem dorosłych mieszkańców z terenu gmin Związku dot. ww. zagadnień 

łącznie z wizytacją Stacji Uzdatniania Wody „Reda” należącej do PEWIK GDTNIA. 

Łączny koszt – 34 988 zł. 
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b) Projekt „Ekologiczne bajki” – opracowano i wydano drukiem bajkę z serii „Wielka 

podróż Sebka i Zuzi” – „Przygoda trzecia: Rycerski pojedynek”  dla dzieci w wieku 3-7 lat 

o tematyce związanej z ochroną powietrza. Na bazie opracowanego tekstu nagrano 

słuchowisko dla dzieci. Łączny koszt – 17 837 zł. 

 

 

3. Promocja i informacja dot. działalności Związku 

(pkt II. 5. tabeli ze str. 8) 

Z zaplanowanych na kwotę 4 000 zł wydatków na promocję i informację dot. działalności 

Związku wydatkowano 3 869. 

 

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ 

PROGNOZY FINANSOWEJ KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN  

„DOLINA REDYI CHYLONKI” NA LATA 2021 - 2024 
 

Realizacja głównych parametrów Budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chyloni po rozliczeniu 2021 roku przedstawiała się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan po zm.  Wykonanie  

Dochody ogółem  3 456 860 3 441 767 

Dochody bieżące  3 456 860 3 441 767 

Dochody majątkowe 0 0 

Wydatki ogółem 4 005 623 3 679 040  

Wydatki bieżące  3 850 623 3 524 115 

Wydatki majątkowe  155 000       154 925  

Deficyt/nadwyżka  (-) 548 763 (-) 237 273 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 

1.01.2021 r. 
1 078  008 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 

pokrycie deficytu/nadwyżka budżetowa roku 

bieżącego 

 

(-) 548 763  

 

(-) 237 273 

Wynik (nadwyżka budżetowa  do 

wykorzystania po 31.12.2021)  
529 245 840 735  

 

Związek wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wobec czego na 31.12.2021 

nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” na lata 2021-2024 nie planowano wieloletnich przedsięwzięć.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Na koniec 2021 roku budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 237 273 zł, 

przy zaplanowanym w kwocie 548 763 zł.  

Lepszy od prognozowanego wynik wykonania budżetu osiągnięto dzięki oszczędnościom 

w wydatkach, które były  niższe od planowanych. 

2021 rok był kolejnym rokiem, w którym podejmowano przedsięwzięcia w zakresie 

racjonalizacji wydatków i utrzymania wysokiej dyscypliny budżetowej w ciągu całego 

roku zwiększającej efektywność wydatkowanych środków. Wskutek tych działań powstały 
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oszczędności, a statutowe zadania zostały wykonane przy optymalnych nakładach. W 

niektórych przypadkach dotyczących głównie edukacji jedynie w możliwym zakresie 

wynikającym z  aktualnej sytuacji pandemicznej.  

Oszczędności w wydatkach uzyskano w wyniku racjonalizacji kosztów funkcjonowania 

biura Związku, zmodyfikowaniu organizacji szkoleń i współpracy z różnymi instytucjami 

w zakresie finansowania realizowanych przedsięwzięć z zakresu działań informacyjnych w 

tym edukacji ekologicznej.  

W 2021 roku w związku z pandemią COVID-19  wszystkie zaplanowane zadania 

realizowano w warunkach reżimu sanitarnego. Sytuacja pandemiczna z jednej strony 

generowała dodatkowe koszty, ale też były obszary działalności Związku, w których 

wystąpiły oszczędności.  

Związek poniósł dodatkowe koszty na płyny dezynfekcyjne, zakup maseczek, a niższe 

były wydatki na materiały biurowe w związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez 

pracowników  oraz zmiany formy szkoleń,  czy też ograniczenia kosztów delegacji. 

Pomimo ograniczeń wywołanych pandemią, hybrydowej organizacji pracy i okresów 

kwarantanny części pracowników Związek przez cały rok funkcjonował realizując 

statutowe obowiązki, współpracując z gminami, przedsiębiorstwami, placówkami 

oświatowymi, oraz zachowując kontakty z koordynatorami działań edukacyjnych w 

zakresie ochrony środowiska wypracowanymi przez Związek w okresie ostatnich ponad 

dwudziestu lat. 

Niższy od planowanego deficyt po wykonaniu budżetu 2021 roku o 311 490 zł ma 

pozytywny wpływ na wysokość skumulowanej nadwyżki budżetowej, co oznacza, że 

również w roku 2022 i w latach następnych Związek będzie mógł korzystać z wcześniej 

zgromadzonych środków. Pozwoli to na zminimalizowanie wzrostu składek gmin 

członkowskich. Po rozliczeniu roku 2021 wysokość skumulowanej nadwyżki budżetowej 

wynosi 840 735 zł. 

Zarząd Związku przedłożył 28.02.2022r. Zgromadzeniu projekty uchwał, w których 

przedstawił propozycje dotyczące przeznaczenia części dodatkowo wypracowanej 

nadwyżki budżetowej, powstałej po zamknięciu rachunków budżetu na 31.12.2021 r. i  

rozliczeniu roku budżetowego 2021. Uchwały zostały podjęte. 

 

Działania Związku podejmowane w 2021 roku miały na celu między innymi prawidłowe 

realizowanie zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozliczenie 

wydatków finansowanych z „opłaty śmieciowej” oraz prawidłowe wdrożenie zmian 

wynikających z nowego Prawa wodnego i zaktualizowanej ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

Związek wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wobec czego na 31.12.2021 

nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 

W 2021 roku Zarząd Związku nie umarzał, ani nie rozkładał na raty należności. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” na lata 2021-2024 nie planowano wieloletnich przedsięwzięć. 

 

Gdynia,  marzec 2022 r. 

        Zarząd 

     Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” 

NA 31.12.2021 ROKU 

 

 

 

Udziały w spółkach 

Związek posiada udziały w trzech spółkach prawa handlowego: 

a) udziały w spółce z o.o. PEWIK  z siedzibą w Gdyni o wartości 44 733 750 zł, co 

stanowi 16,70 % kapitału zakładowego,  

b) udziały w spółce z o.o. OPEC z siedzibą w Gdyni  o wartości 28 000 000 zł, co 

stanowi 63,57 % kapitału zakładowego,  

c) udziały w spółce z o.o. „EKO DOLINA” z siedzibą w Łężycach o wartości          

340 000 zł, co stanowi 1,48 % kapitału zakładowego. 

Wartość nominalna udziałów  KZG  w  spółkach w stosunku do informacji przedłożonej w 

roku ubiegłym nie zmieniła się. Natomiast zmniejszył się udział Związku w kapitale 

zakładowym Spółek w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem 

nowych udziałów przez pozostałych wspólników 

W 2021 roku nie uzyskano dochodów z dywidendy.  

 

Grunty w użyczeniu. 

Związek użytkuje nieodpłatnie grunt o powierzchni 21,04 ha na podstawie umowy 

użyczenia zawartej z gminą wiejską Wejherowo. Powierzchnia gruntów nie uległa zmianie 

i nie przewiduje się zmian w najbliższym czasie. 

 

Środki trwałe  

Związek na koniec 2021 roku posiadał środki trwałe o łącznej wartości brutto 1 834 551 zł.  

Wartość brutto środków trwałych wzrosła o 169 288 zł w porównaniu z danymi  na 

początek roku w wyniku zwiększenia: o  154 925 zł  w grupie 07  i zwiększenia  o 45 630 

zł w grupie Pozostałe środki trwałe oraz zmniejszenia o 31 267 zł wartości środków 

trwałych w  grupie 4.   

Spadek wartości brutto środków trwałych w grupie 4 nastąpił w wyniku   wycofania z 

użytkowania i likwidacji komputerów, natomiast wzrost wartości to efekt dokonanych 

zakupów: w grupie 07 – zakup samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych i w grupie 

Pozostałe środki trwałe -  zakup sprzętu dla potrzeb Biura  Związku oraz do obsługi 

zbiórki odpadów niebezpiecznych.  

Wartość netto  środków trwałych zwiększyła się o 110 071 zł w stosunku do stanu na 

początek roku w wyniku  zakupów nowych środków trwałych, których wartość była 

wyższa od  odpisów amortyzacyjnych.  

 

 

Zestawienie środków trwałych wg grup rodzajowych wg stanu na 31.12.2021 r.                 

w porównaniu do stanu na początek roku przedstawia poniższa tabela. 

Środki trwałe Związku Komunalnego „Dolina Redy i Chylonki” wg grup rodzajowych  
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Grupa   Stan na 01.01.2021 Stan na 31.12.2021 

środka 

trwałego 

wartość 

brutto umorzenie  

wartość 

netto 

wartość 

brutto umorzenie  

wartość 

netto 

Grupa 02  433 120 430 976 2 144 433 120 431 357 1 763 

Grupa 04 107 824 96 985 10 839 76 557 74 467 2 090 

Grupa 06 207 038 204 401 2 637 207 038 204 880 2 158 

Grupa 07  250 708 250 708 0 405 633 250 708 154 925 

Grupa 08 522 009 394 649 127 360 522 009 429 893 92 116 

Razem 1 520 699 1 377 719 142 980 1 644 356 1 391 305 253 051 

Pozostałe 

środki trwałe 

- umarzane 

jednorazowo 144 564 144 564 0 190 194 190 194 0 

Ogółem 1 665 263 1 522 283 142 980 1 834 551 1 581 499 253 051 

 

 

Wartości  niematerialne i prawne 

                                                                                                      w  zł 

Stan na Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

01.01.2021 43 625 43 625 0 

31.12.2021 44 240 44 240 0 

 

Wartości niematerialne i prawne obejmują głównie licencje na oprogramowania 

wykorzystywane przez pracowników Związku.  

Wartość  brutto wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 615 zł w porównaniu z 

danymi  na początek roku. W 2021 roku  poniesiono nakłady na zakup  licencji. 

 

Informacja o dochodach uzyskanych w 2021 roku z majątku Związku. 

W 2021 roku Związek nie uzyskał dochodów z majątku. 

 

Informacja o udzielonych ulgach i  umorzeniach należności  

W 2021 roku Zarząd Związku nie udzielał ulg i nie umarzał należności. 

 

 

ZARZĄD  

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
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