Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Czołnik; RIO w Poznaniu
dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr SO – 0952/9/1/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Eko
Siódemka” na 2021rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 października 2020 r., z
późn. zm., w składzie:
Przewodniczący:

Zbigniew Czołnik

Członkowie:

Małgorzata Łuczak
Jolanta Nowak

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 2137 ) w związku z art. 238 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o
przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” projekcie
uchwały budżetowej na 2021 rok

opinię pozytywną.
Uzasadnienie
I.1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały ustalone:
 dochody w wysokości

24.490.543,81 zł, w tym dochody bieżące – 22.100.832,00 zł;

 wydatki w wysokości

24.490.543,81 zł, w tym wydatki bieżące – 22.073.877,74 zł.

Prognozowane dochody bieżące wyższe są od wydatków bieżących, co zapewnia realizację zasady
określonej w art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednakże Skład
Orzekający wskazuje na niewielką różnice między ww. wielkościami, gdyż stanowi ona kwotę
26.954,26 zł.
Dochody i wydatki zaplanowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zatem
spełnione zostały wymogi wynikające z art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.
2. Z projektu budżetu wynika, że źródłem dochodów Związku są wpływy sklasyfikowane w dziale
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które zaplanowano w:
 rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w takich paragrafach klasyfikacji
budżetowej jak: § 0490, § 0640, § 0910 oraz § 6257, § 6650.
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, w § 2900
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II.1. Wydatki Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” planowane są w dwóch działach klasyfikacji
budżetowej, a mianowicie:


w dziale 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego



w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe



w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka
odpadami komunalnymi oraz w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt.

2. Kwota rezerwy ogólnej została zaplanowana zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych.
3. Zakres upoważnień dla Zarządu Związku określony w § 5 treści normatywnej uchwały jest zgodny z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
III. Projekt budżetu uwzględnia postanowienia określone w uchwale Nr IV/16/2013 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie: trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
Wskazując na powyższe, Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zbigniew Czołnik

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

