Uchwała Nr 20/VIII/2019
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich na lata 2020 – 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230
ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala

się

Wieloletnią

Prognozę

Finansową

na

lata

2020-2025

dla

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i
rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 8/VIII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie:
uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Międzygminnego

Związku

Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2019-2025.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia

……………………….

Objaśnienia przyjętych wartości – WPF 2020-2025
Uchwała Nr 20/VIII/2019 Zgromadzenia MZWiK w Strzelcach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” taryfa na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków przewiduje
podwyżki (od połowy 2020 roku) cen usług świadczonych przez MZWiK w Strzelcach
Wielkich na poziomie 9 gr za m3 wody na całym terenie Związku oraz 3 gr za m3
ścieków w Gminie Pępowo i 15 gr za m3 ścieków w Gminie Kobylin, Krobia i
Pogorzela. Spowodowuje to wzrost dochodów z tytułu sprzedaży usług dostarczania
wody i odprowadzania ścieków o około 200 tys. zł w porównaniu z rokiem 2019 po
zmianach taryf i budżetu. Związek nie przewiduje większych ilości dostarczanej wody
i pozostawił ją na poziomie 2 080 000 m3. Odprowadzane ścieki to wzrost o 10 000
m3 do około 585 000 m3 – głównym podwodem jest przyłączenie do kanalizacji m.
Głuchów oraz części m. Smolice. W dochodach uwzględniono sprzedaż wody poza
związek w ilości około 125 tys. m3 co przyniesie około 400 tys. zł. Nieustannie
wzrasta ilość zleceń zewnętrznych świadczonych przez MZWiK - usługi pozostałe
(instalacyjno-montażowe) – na 2020 rok zaplanowano dochód w kwocie 45 tys. zł.
Dochody z tytułu opłaty abonamentowej to kwota około 450 tys. zł. Natomiast po
negocjacjach z dostawcami ścieków dowożonych do oczyszczalni związku
przewiduje się wpływy na poziomie 150 tys. zł. Ostrożnie potraktowano odsetki z
tytułu nieterminowych płatności oraz lokat bankowych, z powodu utrzymujących się
na niezmiennie niskim poziomie stóp procentowych – prognozowany dochód to 50
tys. zł.
Dochody te pokrywają następujące wydatki Związku:
1)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2)

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,

3)

wydatki majątkowe (nakłady inwestycyjne na odbudowę i przebudowę stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz na zakupy inwestycyjne).

Dochody bieżące Związku w 2020 r. zawierają w dz. 900 rozdz. 90001 § 2900 –
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin i powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących. Środki te w planowanej kwocie 567 524,00 zł będą

przeznaczone na terminową i zgodną z harmonogramem spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek.
W 2020 roku nie przewidziano dochodów majątkowych.
Prognozowane dochody bieżące na lata 2020-2021 uwzględniają podwyżkę cen
wody i ścieków (zgodną z przepisami Ustawy Prawo Wodne i Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) – taryfa zatwierdzona
przez „Wody Polskie”. Wyższe dochody związane są z ciągłym podłączaniem się
nowych dostawców ścieków do kanalizacji sanitarnej. Na lata 2021-2025 dochody
bieżące utrzymano na poziomie, który zapewni całkowitą spłatę zobowiązań. Zostaną
one zaktualizowane po zatwierdzeniu w roku 2021 nowej taryfy.
Na lata 2020-2025 nie przewiduje się wpłat z gmin na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Sytuacja może ulec zmianie w ciągu
każdego roku budżetowego.
Urealniono wydatki bieżące i majątkowe Związku. Prognozując wydatki bieżące
Związku na 2020 rok przyjęto podwyżkę wynagrodzeń osobowych o około 7%.
Oprócz tego wynagrodzenia powiększone są o wypłaty nagród jubileuszowych (8
szt.),

premii,

nagród,

nadgodzin

oraz

wynagrodzenia

dodatkowego

„13”.

Zarezerwowano środki na odprawy emerytalne dla dwóch osób. Nie przewiduje się
zatrudnienia nowych osób. Wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń wzrosły o około
200 tys. zł w porównaniu z rokiem 2019.
Wprowadzono na lata 2020 – 2022 spłaty rat leasingowych „Zakup samochodu
specjalnego ssąco-płuczącego z odzyskiem wody w formie leasingu operacyjnego” w
kwocie 360 000,00 zł rocznie i 380 000,00 zł w roku 2023. Umowa leasingowa
została podpisana w 2019 roku z limitem zobowiązań do kwoty 2 030 000,00 zł.
Corocznie zmniejszeniu ulegają kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek, spłacane
są one w okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem.
Związek w wydatkach bieżących zabezpieczył pieniądze na opłaty za usługi wodne
zgodnie z ustawą Prawo Wodne po zmianach.
Prognozując wydatki bieżące założono w latach 2019-2020 wzrost kosztów m.in.
materiałów, remontów i kosztów zakupu energii i wody. Znaczne koszty przewiduje
się na usługi pozostałe, gdzie są koszty m.in. odprowadzania ścieków do obcej

oczyszczalni i wywóz osadów ściekowych. Na lata od 2021 do 2025 wydatki bieżące
zaktualizowano do możliwości ostatecznej spłaty zobowiązań.
Wszelkie oszczędności w wydatkach bieżących zasilają tzw. wolne środki, które w
pierwszej kolejności przeznaczone zostają na realizację istniejących i nowych
inwestycji.
Wydatki majątkowe Związku to w 2020 roku kwota 1 093 000,00 zł, którą wstępnie
zaplanowano na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zakup sprzętu i 3 pojazdów. W
planach jest również budowa nowych i modernizacja już istniejących odcinków sieci
wodno-kanalizacyjnych. Kwota ta jest o ponad 1 500 tys. zł niższa niż planowana
kwota na rok 2019 przed zmianami dot. uwolnieniem tzw. wolnych środków.

2020-2025

- na każdy rok budżetowy przewiduje się realizację inwestycji rocznych

w wysokości będącej różnicą pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami i
rozchodami. Zakłada się, że wydatki na inwestycje (majątkowe) będą z roku na rok
większe, co przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć (wydatki bieżące) uwzględniono do roku
2023 – „Zakup samochodu specjalnego ssąco-płuczącego z odzyskiem wody w
formie

leasingu

operacyjnego”

–

kwota 1 900 000

zł. Leasing

operacyjny

wprowadzony Uchwałą Zgromadzenia w 2019 roku przedstawia się następująco:
2019 r. – Czynsz inicjalny 30% wartości pojazdu (ok. 570 000 zł), lata 2020-2022 po
ok. 20% wartości pojazdu (ok. 360 000 zł rocznie) i 2023 – pozostałe raty i wykup
pojazdu (ok. 380 000 zł). Kwoty zostaną zaktualizowane po rozstrzygnięciu
przetargu.
Prognozowane dochody i wydatki w latach 2020-2021 są coraz bardziej
przewidywalne ze względu na zatwierdzoną taryfę na okres 3-letni oraz zaplanowany
cykl inwestycji. Związane jest to również z ilością przyłączania się nowych płatników
zrzucających ścieki do systemów kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków.
Związek w porozumieniu z gminami chce rozszerzać budowę kanalizacji sanitarnej
na inne miejscowości oraz modernizować użytkowane oczyszczalnie ścieków.

Prognozowana nadwyżka budżetowa corocznie (do roku 2025) przeznaczana jest na
spłatę rat zaciągniętych pożyczek.
Zadłużenie - pożyczki:
Na dzień 31.12.2019 wartość zadłużenia wyniesie 6 897 178,40 zł. W 2020 nie
planuje się zaciągać pożyczki. Na spłatę rat kapitałowych w latach 2020 – 2022 r.
przeznacza się corocznie kwotę 1 337 800 zł – co jest zgodne z harmonogramem
spłat uzgodnionym z WFOŚiGW w Poznaniu. W latach 2023-2025 spłata rat
kapitałowych

będzie

dostosowana

do

końcowego

harmonogramu

spłat

poszczególnych pożyczek.
Zaciągnięte pożyczki zostaną przy udziale Związku spłacone przez gminy
wchodzące w skład Związku, a uczestniczące w zakończonym programie
inwestycyjnym: „Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin KobylinKrobia-Pogorzela”. Podmioty tworzące Związek i uczestniczące w realizacji projektu
podjęły

uchwały

o

zaciągnięciu

zobowiązań

wekslowych,

jako

poręczenie

zaciąganego zobowiązania.
Zadłużenie - leasing:
Na dzień 31.12.2019 wartość zadłużenia wyniesie 1 460 000,00 zł. W 2020 nie
planuje się zaciągać nowego zobowiązania w formie leasingu. Na spłatę rat leasingu
w latach 2020-2022 przeznacza się corocznie kwotę 360 000,00 zł W roku 2023 na
końcową spłatę przeznacza się kwotę 380 000,00 zł .
Zadłużenie łączne (pożyczki i leasing) na koniec 2019 r. wyniesie 8 357 178,40 zł.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich
inż. Leszek Mikołajski

