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UCHWAŁA Nr SO-0952/6/5/Ko/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 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:

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 Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji w Koninie projekcie planu finansowego (budżetu) na 2021 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt planu finansowego (budżetu) wraz z uzasadnieniem oraz materiałami
informacyjnymi przedłożony został przez Zarząd Związku w dniu 10 listopada 2020 r.
Projekt uchwały budżetowej opracowany został w szczegółowości przewidzianej
uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku Zgromadzenia Związku
Międzygminnego w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku.
1. W projekcie budżetu na rok 2021 zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 100.000 zł,
b) wydatki w wysokości 120.400 zł.
Wymienione kwoty obejmują wyłącznie dochody bieżące i wydatki bieżące.
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Deficyt budżetu w wysokości 20.400 zł planuje się sfinansować przychodami z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych.
Z bilansu z wykonania budżetu Związku sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz
sprawozdania Rb-NDS (wykonanie) za III kwartały 2020 wynika, iż Związek posiada
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 46.297,55 zł, a w uchwale budżetowej
na 2020 rok planuje się zaangażować w realizację budżetu bieżącego roku tylko część
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.300 zł.
2. Planowane dochody bieżące powiększone o przychody z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych są równe wydatkom bieżącym, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający
z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Kwota zaplanowanej w wydatkach budżetu rezerwy ogólnej mieści się w granicach
określonych w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy o 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. Zakres zaproponowanych upoważnień, jakie
organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
5. Opracowując projekt planu finansowego, Zarząd Związku uwzględnił wydatki na pokrycie
kosztów funkcjonowania organów Związku oraz kosztów administracyjnych Związku.
Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.
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.

