Elektronicznie podpisany przez:
Zofia Ligocka; RIO
dnia 19 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr SO-0952/2/5/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1
października 2020 r. (z późn. zm.) w osobach:
Przewodnicząca:

Zofia Ligocka

Członkowie:

Renata Konowałek
Leszek Maciejewski

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku
z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, projekcie uchwały
budżetowej Związku na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Związku na 2021 rok, przedłożony tut. Izbie w dniu
13 listopada 2020 r., został przyjęty przez Zarząd Związku uchwałą Nr XLVI/165/2020
z dnia 12 listopada 2020 r.
Projekt uchwały budżetowej opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość
określoną w uchwale Zgromadzenia Związku Nr IV/21/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem uchwały budżetowej Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
1. W projekcie budżetu na rok 2021 zostały ustalone:
 dochody w wysokości 262.929.001 zł;
 wydatki w wysokości 298.600.382 zł.
 dochody w wysokości 262.929.001 zł, z tego dochody bieżące w wysokości
262.929.001 zł,
 wydatki w wysokości 298.600.382 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości
298.575.382 zł i wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 35.671.381,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z nadwyżki z lat ubiegłych. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z
nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 35.671.381,00 zł.
Z bilansu z wykonania budżetu Związku sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.
oraz sprawozdania Rb-NDS (wykonanie) za III kwartały 2020 r. wynika, iż Związek
posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 35.671.381,78 zł, a z uchwały
budżetowej na 2020 rok po zmianach wprowadzonych uchwałą Zgromadzenia Związku
uchwałą Nr LXII/302/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. wynika, że Związek nie planuje
zaangażować przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w realizację budżetu 2020 roku.
Skład Orzekający wskazuje, iż gdyby jednak doszło do wykorzystania w 2020 roku
przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w całości lub w części na
finansowanie budżetu 2020 roku, np. w wyniku zrealizowania niższych niż planowano
dochodów budżetu, to należy odpowiednio zmniejszyć planowaną kwotę przychodów przy
podejmowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok, a jeżeli nastąpi to po podjęciu tej
uchwały, to należy zmienić w tym zakresie uchwałę budżetową na 2021 rok.
2. Planowane w roku 2021 dochody bieżące powiększone o przychody z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, a zatem
zostanie spełniony wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
3. Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 477.334 zł stanowi 0,16 % wydatków budżetu
i mieści się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy finansach
publicznych.
4. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
określonym w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.
5. W ramach planowanych wydatków Zarząd Związku uwzględnił wydatki na finansowanie
kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania
organów Związku, a w uzasadnieniu wskazał jakie wydatki składają się na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu poinformowano jakie założenia
przyjęto w planowaniu dochodów i wydatków budżetu.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Zofia Ligocka
Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały.

