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 wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
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 osobach:
Przewodniczący:

Zdzisław Drost

Członkowie:

Małgorzata Okrent
Beata Rodewald-Łaszkowska

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 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. 230 ust.
3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.
zm.) wyraża o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów SELEKT” projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2024
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” został
przedłożony tut. Izbie elektronicznie w dniu 10 listopada 2020 r.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się ponadto m.in. z następującymi
dokumentami będącymi w posiadaniu Izby: projektem planu finansowego na 2021 rok,
sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz
planem finansowym i wieloletnią prognozą finansową na 2020 rok po zmianach.

II. 1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy
o finansach publicznych. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wykazano zadanie
bieżące pod poz. 1.3.1.1 pn. „Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin
zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO -SELEKT” - Utrzymanie czystości w
gminach z okresem realizacji w latach 2020-2022 natomiast w „Objaśnieniach przyjętych
wartości” wskazano okres realizacji w latach 2021-2023.

-22. Z projektu wynika, że okres objęty WPF odpowiada wymogom wynikającym z przepisu
art. 227 ustawy o finansach publicznych.
3. Planowane wielkości w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o
której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Związek nie posiada zadłużenia i nie planuje przychodów zwrotnych w okresie objętym
prognozą – przez wszystkie lata prognozy planowany jest budżet zrównoważony. Na
podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż w latach 2021-2024 zostanie
zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem planu finansowego
Związku w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie
danych dotyczących 2021 roku, niemniej jednak należy wskazać, na różnice pomiędzy
powyższymi dokumentami:
Lp.

Wyszczególnienie WPF

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których
mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
9.4
zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o
9.4.1
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w
tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5
9.4.1.1
ust. 1 pkt 2 ustawy
2.2.1

WPF

Budżet

WPF Budżet

0,00 800 000,00

-800 000,00

0,00 700 000,00

-700 000,00

0,00 700 000,00

-700 000,00

0,00 700 000,00

-700 000,00

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.

