Elektronicznie podpisany przez:
Zdzisław Drost; RIO
dnia 19 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO - 0952/2/9/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 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
zmianami w składzie:
Przewodniczący:

Zdzisław Drost

Członkowie:

Małgorzata Okrent
Beata Rodewald-Łaszkowska

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
Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” projekcie
planu finansowego Związku na 2021 rok
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Projekt planu finansowego Związku na 2021 rok, przedłożony tut. Izbie w dniu 9 listopada
2020 r. został przyjęty przez Zarząd Związku uchwałą Nr 11/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
Na podstawie analizy ww. dokumentu Skład Orzekający ustalił, co następuje.
Projekt planu finansowego opracowany został w szczegółowości przewidzianej uchwałą
Nr 58/XXIX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów
SELEKT” z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego.
Skład Orzekający wskazuje na konieczność uzupełnienia powyższej uchwały o zapisy dotyczące
szczegółowości materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu (art. 234 uofp).
W projekcie planu finansowego na 2021 rok zostały ustalone:
a) dochody w wysokości 62.240.403,00 zł,
- w tym dochody bieżące w wysokości 62.240.403,00 zł (nie planuje się dochodów majątkowych)
b) wydatki w wysokości 62.240.403,00 zł,
- w tym wydatki bieżące w wysokości 61 440 403,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości
800.000,00 zł.

Proponowane w projekcie dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę
800.000,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach
publicznych.
Projektowany plan finansowy Związku jest zrównoważony. Projekt nie przewiduje przychodów ani
rozchodów budżetu.
Głównym źródłem dochodów Związku są „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw” (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - § 0490 - w
kwocie 59 865 729,00 zł.
Główny wydatek zaplanowany w projekcie budżetu w dz. 900 rozdz. 90002 w § 4300 „Zakup usług
pozostałych” w kwocie 55 219 814,00 zł i dotyczy zakupu usług od podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości i IK (Instalacja Komunalna).
Ponadto przewidziano wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na
rozbudowę PSZOK w Gminie Komorniki, budowę PSZOK w gminie Czempiń, wydatki związane z
funkcjonowaniem już istniejących PSZOK na terenie całego Związku oraz wydatki na zakupy
inwestycyjne.
Z przedłożonego tutejszej Izbie projektu planu finansowego Związku na 2021 rok wynika, że
Związek nie posiada zobowiązań, co znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30
września 2020 r.
Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw mieszczą się w granicach określonych
w przepisie art. 222 ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł oraz
rezerwa celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi w kwocie 500.000,00 zł.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 i 215 ustawy o finansach publicznych.
Proponowane upoważnienia, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie
budzą zastrzeżeń. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zdzisław Drost
Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

