Elektronicznie podpisany przez:

Marzena Węckowicz; Regionalna Izba Obrachunkow
dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała SO.0952/11/15/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Gmin Krajny
w Złotowie na rok 2021
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem
Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r., w składzie:
Przewodnicząca:

Marzena Węckowicz

Członkowie:

Monika Paczyńska
Edyta Zastrow

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 2009 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
Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny projekcie planu finansowego Związku
na rok 2021
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.
1. Projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2021 przedłożono tut. Izbie
w celu zaopiniowania w terminie określonym przepisami art. 238 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Wraz z projektem uchwały przedłożone zostało uzasadnienie do planu finansowego
oraz materiały informacyjne.
2. Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość projektu planu finansowego, uzasadnienie oraz
materiały informacyjne przedłożone wraz z projektem planu finansowego opracowano zgodnie
z uchwałą Nr XII/27/2010 z dnia 05 listopada 2010 r. Zgromadzenia Związku Gmin Krajny
w Złotowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Krajny
w Złotowie.
3. Zakres unormowań zawartych w projekcie planu finansowego odpowiada wymogom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), a w szczególności art. 212, art. 222, art. 235236, art. 258 i art. 264 ust. 3.

II.
W projekcie planu finansowego na rok 2021 zostały ustalone:


dochody w wysokości 14.858.824,00 zł, tj. na poziomie o 27,20 % wyższym w stosunku
do planowanych dochodów na koniec III kw. 2020 roku,



wydatki w wysokości 14.858.824,00 zł, tj. na poziomie o 27,20 % wyższym w stosunku
do planowanych wydatków na koniec III kw. 2020 roku, w tym wydatki majątkowe w kwocie
190.000,00 zł,



budżet zrównoważony.

1. Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące, czyli spełniony zostanie
wymóg wynikający z przepisu art. 242 ufp.
2. Plan finansowy Związku jest zrównoważony, czyli planowane kwoty dochodów równe
są planowanym kwotom wydatków.
3. Z przedłożonego tut. Izbie sprawozdania Rb-Z „o stanie zobowiązań”, sporządzonego na dzień
30 września 2020 r. wynika, że Związek nie zaciągnął do tej pory zobowiązań.
4. Analiza danych zawartych w projekcie planu finansowego, w projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w materiałach informacyjnych wykazała spełnienie relacji,
o której jest mowa w art. 243 ufp, co jest warunkiem koniecznym uchwalenia planu finansowego.
5. Na 2021 rok w planie finansowym Związku ustalono rezerwę ogólną w kwocie 18.000,00 zł,
co stanowi 0,12 % planowanych wydatków Związku i mieści się w granicach określonych
w przepisie art. 222 ust. 1 ufp.
6. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu
nie budzi zastrzeżeń.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Marzena Węckowicz

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.
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