Elektronicznie podpisany przez:
Aldona Pruska; RIO
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała SO-0952/3/19/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” w Murowanej Goślinie 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.
ze zm., w składzie:
Przewodnicząca: Aldona Pruska
Członkowie:

Grażyna Wróblewska
Katarzyna Kosmowska

działając na podstawie 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 projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie na rok 2021
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Projekt „uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie na rok 2021” wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został
przedłożony przez Przewodniczącego Zarządu Związku do tutejszej Izby drogą elektroniczną
w dniu 13 listopada 2020 r. w celu zaopiniowania.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu
odpowiadają wymogom określonym w uchwale Nr 05/CX/2020 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II.
I. 1. W projekcie planu finansowego na rok 2021 ustalone zostały:
a) dochody w wysokości 66.764.772,00 zł, w tym dochody bieżące: 36.645.956,47 zł,
b) wydatki w wysokości 72.590.099,00 zł, w tym wydatki bieżące: 24.602.201,23 zł.
Prognozowane w projekcie planu finansowego dochody bieżące są wyższe od planowanych
wydatków bieżących, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Wynik budżetu to planowany deficyt budżetu w wysokości 5.825 327,00 zł. Zgodnie
z postanowieniem § 3 projektu uchwały deficyt zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu wolnych środków.
W załączniku do projektu uchwały pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. przedstawione
zostały:


przychody w łącznej wysokości 14.244.523,00 zł, z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,



rozchody w łącznej kwocie 8.419.196,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów.

III.
1. Dochody i wydatki zostały przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zatem
spełniony został wymóg określony w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
2. Plan finansowy Związku po stronie dochodów obejmuje wpływy z wpłat gmin
na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych oraz środki na dofinansowanie zadań
własnych inwestycyjnych (…) pozyskane z innych źródeł.
3. W ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań Związku.
Opracowując projekt planu finansowego, Zarząd Związku uwzględnił wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania organów Związku oraz kosztów administracyjnych.
4. Planowane w projekcie planu finansowego rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa, wypełniają
dyspozycję wynikającą z przepisów art. 222 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. W projekcie planu finansowego ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań
przewidzianych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący zamierza udzielić organowi
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń, za wyjątkiem postanowienia zawartego
w § 8 projektu uchwały w brzmieniu: Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania
zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć

finansowanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą zmiany
wyniku.
Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie z przepisem art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów
i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych
z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak
w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Aldona Pruska

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

