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Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2016 uchwalony został 2 grudnia

2015 roku uchwałą Zgromadzenia ŁZG nr IVNIJ2/20 15 po stronie dochodów w kwocie

111.278,30 zł oraz wydatków w łącznej kwocie-126.030,00 zł.

W ciągu roku w budżecie dokonano czterech zmian:

1. Uchwałą Zgromadzenia m IV/IX/3/2016 z dnia 09.06.2016r.

Zmiany w dochodach iwydatkach w tej samej kwocie 49.400,00 zł dokonuje się

w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania - Kampania

edukacji ekologicznej dla mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku

Gmin pn.: "Mądrze kupujesz i segregujesz - odpady redukujesz".

W Uchwale Budżetowej nr IVNIJ2/2016 z dnia 02.12.2015r. omyłkowo wpisano

liczbę mieszkańców gminy Brody (3 842 osoby) na podstawie, której obliczono

składkę członkowską na 2016r. W związku z powyższym dokonuje się zmiany

w dochodach o minus 252,OOzł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony

środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672) Łużycki Związek Gmin

zobowiązany jest do sporządzenia Raportu z Programu Ochrony Środowiska za okres

2014-2015. W budżecie zaplanowano po stronie wydatków na ten cel kwotę 4.000zł.

(dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300).

2. Uchwałą Zarządu m II1112016 z dnia 30.06.2016r.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na podatek od nieruchomości za

wynajmowany lokal biurowy wprowadza się paragraf 4480 (podatek od

nieruchomości) z planem 700zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie 4700 -szkolenia pracowników o kwotę 500 zł oraz

w paragrafie 4410 -podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł.

3. Uchwałą Zgromadzenia nr IVIX/1/2016 z dnia 30.08.2016r.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
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środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672) Łużycki Związek Gmin

zobowiązany jest również do sporządzenia Raportów z Programu Ochrony

Środowiska za lata 2010-2011 oraz 2012-2013. W budżecie zwiększono po stronie

wydatków (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300) plan o kwotę 3.000,00 zł. Środki

zostaną przeniesione z rozdziału 75095 paragraf 4700 (wynagrodzenia bezosobowe).

Zwiększa się również plan w rozdziale 75095 w paragrafie 4480 -Pcdatek od

nieruchomości o kwotę 400,00 zł. Kwota ta zostanie przeniesiona z paragrafu 4210 -

materiały biurowe 100,00 zł, papier do urządzeń kserograficznych 200,00zł, oraz tusze

i tonery 100,00zł.

4. Uchwałą Zarządu nr IV/4/2016 z dnia 08.11.2016r.

\V związku z koniecznością zapewnienia środków na składki naliczane od

wynagrodzeń osobowych pracowników zwiększa się plan w paragrafie 4110 (składki

na ubezpieczenia społeczne -Fundusz emerytalny) o kwotę 500,00 zł równocześnie

zmniejszając plan w paragrafie 4700 -.szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W ramach paragrafu 4110- składki na ubezpieczenia społeczne przesunięto kwotę

450,00 zł z Funduszu Rentowego na rzecz: Funduszu Emerytalnego -kwota 400zł

oraz Funduszu Wypadkowego -kwota 50 zł.

W paragrafie 4400- opłaty za czynsz za lokal biurowy zwiększa się plan o kwotę

200,00 zł. Kwota ta zostanie przeniesiona z paragrafu 4210 -zakup materiałów

iwyposażenia.

W wyniku zmian łączne kwoty budżetu uległy zmianie i wynoszą:

-po stronie dochodów 160.426,30 zł.

-po stronie wydatków 180.630,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

20.203,70 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich.
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W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

l D-Należności
f Lp. Treść Plan Wykonanie

W- Zobowiązania % wykonania

I Dochody ogółem 160.426,30 161.121,29 0,00 100,44 % I
L Dochody własne 160.426,30 161.127,29 0,00 100,44%

Pozostałe odsetki 0,00 700,99 0,00
Wpływy z wpłat gmin na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków 111.026,30 111.026,30 0,00 100,00%gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących

Srodki przekazane przez
pozostałe jedno zaliczane do 49.400,00 49.400,00 0,00 100,00%sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących

n Wydatki ogółem 180.630,00 169.510,58 7.690,72 93,84 %

L Wydatki bieżące 180.630,00 169.510,58 7.690,72 93,84%

wynagrodzenia 73.750,00 72.450,21 5.565,47 98,24%

pochodne od wynagrodzeń 15.300,00 14.213,72 1.141,48 92,90%

pozostałe wydatki bieżące 91.'80,00 82.846,65 983,77 90,46%
2. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
III Wyniki -20.203,70 -8.383,29 0,00 -41,49 %

L deficyt -20.203,70 -8.383,29 0,00 -41,49 %
2. nadwyżka 0,00 0,00 0,00

Uzyskany deficyt budżetowy w kwocie Z0.203, 70 zł jak zaplanowano znajdzie pokrycie

w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich.

Uzasadnienie wykonania planu przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania przy

omawianiu dochodów oraz wydatków w układzie klasyfikacyjnym.
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Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział § TreŚĆ I Plan Wykonanie Należności %
wykonania

750
Administracja

111.026,30 111.026,30 0,00 100,00%
publiczna

75095 Pozostała działalność 111.026,30 111.026,30 0,00 100,00%

Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00%
wpływy z wpłat gmin na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego

2900
oraz związków gmin lub 111.026,30 111.026,30 0,00 100,00%związków powiatów na
dofinansowanie zadań
bieżących

758
Różne rozliczenia

0,00 700,99 0,00 0,00%

75814
Różne mruczenia

0,00 700,99 0,00 0,00%
:finansowe

0920 Pozostałe odsetki 0,00 700,99 0,00 0,00%

900
Gospodarka komunalna

49.400,00 49.400,00 0,00 100,00%
i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami 49.400,00 49.400,-00 0,-00 100,00%
Środki przekazane przez

pozostałe jedno zaliczane
2460 do sektora finansów 49.400,00 49.400,00 0,00 100,00%

publicznych na realizację
zadań bieżących

Ogółem dochody 160.426,30 161.127,29 0,00 100,44%

Dochody wykonano w 100,44 % planowanej wielkości. Przekroczenie planu dochodów to

uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 111.026,30 zł, co stanowi 100,00% planu,

stanowią wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność

Związku.
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Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 700,99 zł to uzyskane odsetki od środków na

rachunkach bankowych.

Dział 900- Gospodarka odpadami

w tym dziale zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania - Kampania edukacji

ekologicznej dla mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin pn.: "Mądrze

kupujesz i segregujesz - odpady redukujesz".

Wydatki budżetowe
Wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział
Rozdzia

§ Treść Plan Wykonanie Należności
%

ł wykonania

l 750 Administracja publiczna 122.370,00 113.594,34 7.690,72 92,83 %

75095 Pozostała działalność 122.370,00 113.594,34 7.690,72 92,83 %

4010
Wynagrodzenia osobowe -67.200,00 -66.912,-63 0,00 99,57%pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5.550,00 5.537,58 5.565,47 99,78%

4110
Składki na ubezpieczenia

13.800,00 13.084,48 1..005,12 94,82%społeczne
412.0 Składki na Fundusz Pracy 1.50.0,.00 1.129,24 136,36 75,28%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,0.0 0,0.0 0,00%

4210
Zakup materiałów 4.37.0,.0.0 2.996,19 6,2.0 68,56%iwyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 500,00 5.0,0.0 .0,.00 10,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 .0,00 0,.0.0%

4300 Zakup usług pozostałych 18.15.0,.00 15.540,36 952,5.0 85,62%

Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomnnikacyjnych 800,0.0 461,12 0,00 57,64%

telefonii komórkowej

Opłaty administracyjne
4400 iczynsze za budynki, lokale 3.400;0.0 3.38.0;.0.0 D;OO 99,41%

i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 1.30.0,00 858,36 25,07 66,03%

4440
Odpis na zakładowy fundusz 2.000,00 1.9l4,38 0,00 95,72%

świadczeń socjalnych
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! I 4480 Podatek od nieruchomości I 1.100,00 1.060,00 0,00 96,36%!

I Szkolenia pracowników l
4700

niebędących członkami 1.500,00 670,00 0,00 44,67%korpusu służby cywilnej

758 Różne rozliczenia 1.260,00 0,00 0,00 0,00%
75818 Rezerwy ogólne icelowe 1.260,00 0,00 0,00 0,00%

4810 Rezerwy 1.260;00 0,00 0,00 0,00%

900 Gospodarka komunalna 57.000,00 55.916,24 0,00 98,10%iochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami 57.000,00 55.916.,24 0,00 98,10%

4300 Zakup usług pozostałych
57.000,00 55.916,24 0,00 98,10%

Ogółem Wydatki 180.630,00 169.510,58 7.690,72 93,84%

Wydatki budżetowe za 2016 rok, stanowiące w całości wydatki bieżące wyniosły 169.510,58 co
stanowi 93,84 % planu.

Z kwoty tej:

- &6.663,93 zł to sumy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 97,32 %
planu.

- 82.846,65 zł to pozostałe wydatki bieżące wykonane w 90,46 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Łużyckiego Związku Gmin.
Związek zatrudniał w 20l6r. w ramach umowy o pracę jedną osobę na cały etat i jedną osobę na 3/4
etatu. Pozostałe organy Związku wykonują pracę społecznie.

Na utrzymanie biura Związku zaplanowano kwotę 33.320,00 zł. Wydatkowano w roku 2016 kwotę
26.930,41 zł co stanowi 80,82 %planu.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się wydatki na:

1. WYnagrodzenia 72.450,11 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe 66.912,63 zł
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- dodatkowe wynagrodzenia roczne

2. Pochodne od wynagrodzeń

3. Zakup materiałów iwyposażenia

z tego: -zakup wyposażenia

- materiały biurowe (skoroszyty, , koperty itp.)

-artykuły spożywcze

5.537,58 zł

14.213,72 zł

2.996,19 zł

1.115,92 zł

168,58 zł

366,36 zł

-prenumeraty ipublikacje

-zakup papieru do drukarki i kserokopiarki

- zakup tonerów i atramentu

- zakup akcesoriów komputerowych

- pozostałe materiały

4. Zakup usług remontowych

5. Zakup usług pozostałych

z tego: - obsługa prawna

- opłaty bankowe

- opłaty pocztowe

- usługi serwisowe

- programy i licencje

- pozostałe

7. Zakup usług telekomunikacyjnych

8. Czynsze najmu lokali biurowych

9. Podróże służbowe

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11. Podatek od nieruchomości

11. Szkolenia pracowników

363,00'zł

167,85 zł

648,28 zł

79,(J(J zł

87,20 zł

50,00 zł

15.540,36 zł

10332,00 zł;

242,00 zł;

354,60 zł;

159,90 zł;

1.223,99 zł;

3.227,87 zł,

461,12 zł

3.380,000 zł

858~36 zł

1.914,38 zł

1.060,00 zł

670~OOzł
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I)riał 758::::Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1.260,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy
o :finansach publicznych. Re-ze!wy IDe wykorz ..Vs'"tanu

Dział 900 - Gospodarka komunalna iochrona środowiska

Dział ten zawiera zaplanowane wydatki w kwocie 49.400~00 zł jako rozliczenie dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na

dofinansowanie zadania - Kampania edukacji ekologicznej dla mieszkańców gmin należących do

Łużyckiego Związku Gmin pn.: "Mądrze kupujesz i segregujesz - odpady redukujesz" oraz

zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 16~24zL

Zgodnie prawem ochrony środowiska Łużycki Związek Gmin zobowiązany był do sporządzenia

Raportów z Programu Ochrony Środowiska za lata 2010-2011, 2012-2013 oraz 2014-2015.

Przeznaczono na ten cel kwotę 6.500"00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 55.916,24 zł, co stanowi 98,10 % planu.


