
UCHWAŁA Nr 11-00311-3/19
Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Bialymstoku z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwabr w sprawie uchwa]enia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Związku Komuna]nego Biebiza na lata 2020-2023

Na podstawie  art.  13  pkt  12  i  art.  19  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  paździemika  1992  r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),
art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 siepnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej
w  Białymstoku  Nr   1/14  z  dnia  1   kwietnia  2014  r.  w  sprawie  wyznaczenia  składów
orzekających  i  ich  przewodniczących  działających  w  siedzibie  RIO   w  Białymstoku
i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekaiacv w osobach:
Marcin Tyniewicki
Paweł Gałko
Dariusz Renczyński

- przewodniczący
- członek
- członek

opiniuj e pozytywnie

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wielo]etniej  Prognozy Finansowej  Związku
Komunalnego Biebrza na ]ata 2020-2023.

Uzasadnienie

Skład  Orzekający  sfomułował  opinię  o  projekcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Związku  Komunalnego  Biebrza  na  lata  2020-2023,
który został zawarty w uchwale Nr  12/19 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia
12 listopada 2019 r. (wpłynęła do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu
13  listopada  br.).  Jednocześnie  przy  sporządzaniu  niniejszej  opinii  wzięto  również  pod
uwagę   projekt   uchwały   Zgromadzenia   Zwiążku   Komunalnego   Biebrza   w   sprawie
uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2020 rok, przedłożony
uchwałą Nr 11/19 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2019 r.

Skład  Orzekający  stwierdza,  że  przedmiotowy  projekt  spełnia  wymogi  określone
przepisami  art.  226-229  ustawy  o  fmansach  publicznych  /poiĄ;obnĄ;c}ncr  c7cz/e/.  /cr4Źe /.cJko
2ł./p./.  Wielkości w nim zawarte  są zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwalenia
planu  finansowego  Związku  Komunalnego  Biebrza  na  rok  2020  oraz  spełniają  wymóg
realistyczności wyrikający z art. 226 ust.  1 u.f.p.

Konstrukcja  opiniowanego  projektu  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej   Związku
Komunalnego Biebrza opiera się na założeniu, iż w przyszłym roku wystąpi ujemne saldo
budżetu w wysokości 46.500 zł, a w kolejnych latach - równowaga pomiędzy ogólnymi
kwotami dochodów i wydatków. Jednocześnie Związek w całym prognozowanym okresie
nie  zamierza  pozyskiwać  przychodów  generujących  zobowiązania  dłużne.  Nie  posiada
również zadłużenia podlegającego spłacie, zaciągniętego w bieżącym roku oraz w latach



wcześniejszych.  W  związku  tym  nie  będzie  miał  tu  zastosowania  art.  243  ust.  1  u.f.p.
w zw. z art. 9 ust.  1  i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych  oraz  niektórych  imych  ustaw  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2500),  wymagający
spełnienia relacji planowanej wysokości spłat zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do
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W opiniowanej  Wieloletniej  Prognozie Finansowej  Związku Komunalnego Biebrza

nie przewidziano przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do

Kolegiun Regionalnej lzby Obrachunkowej w Białymstoku w teminie  14 dni od daty jej
otrzymanla.

' Relacja określona na podstawie wskazanych przepisów obowiązuje na okres 2020-2025.


