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UCHWAŁA Nr 11-00310-3/19

Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bialymstoku z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Komuna]nego
Biebrza na 2020 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu
budżetowego
Na podstawie art. 13 pkt 3 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. 238 ust. 1 pkt 2, art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:

1) przedłożony projekt planu finansowego Związku Komuna]nego Biebrza na
2020 r. wraz z uzasadnieniem;
2) możliwość sfinansowania deficytu pizewidzianego w projekcie p]anu finansowego

Związku Komunalnego Biebrza na 2020 r.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sfomułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2020 r. wraz z załącznikami,
przedłożony przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą Nr 11/19 z dnia
12 listopada 2019 r. (wpłynął do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu
18.11.2019 r.). Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający wziął pod uwagę również
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Komunalnego Biebrza na lata 2020-2023 zawarty w uchwale Nr 12/19 Zarządu Związku
Komunalnego Biebrza z dnia 12 listopada 2019 r.
Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości planu finansowego
Związku Komunalnego na 2020 r. planuje się w następujących wysokościach:
- dochody ogółem - 235.935 zł, w tym dochody bieżące - 235.935 zł, dochody

majątkowe -0 zł;
-

wydatki ogółem - 282.435 zł, w tym wydatki bieżące - 282.435 zł, wydatki

majątkowe -0 zł.
W związku z powyższym deficyt w planie finansowym wyniesie 46.500 zł
i w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych (§4 projektu uchwały). Wskazane źródło finansowania ujemnego salda

planu finansowego jest zgodne art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
(powoływana dalej również jako u.f p.).
Przedstawiony projekt planu finansowego spełnia wymagania określone przepisami
art. 211-212, art. 222, art. 235-237, art. 242 i art. 258 u.f.p. Plan dochodów i wydatków

budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacj i budżetowej.

Mając na uwadze konstrukcję opiniowanego projektu planu finansowego, jak
również postanowienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023,
zauważyć należy, że Związek Komunalny Biebrza w przyszłym roku budżetowym oraz
w latach kolejnych nie planuje pozyskiwać przychodów generujących zobowiązania
dłużne. Jednocześnie jednostka nie posiada takich zobowiązań powstałych 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 innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
2500), wymagający spełnienia relacji planowanej wysokości spłat zobowiązań wraz
z kosztami ich obsługi do planowanych dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji
io;roo;±źwań]?rzeznaczonych na Cele bieżące) - tzw. indywidulany wskaźnik spłaty
Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej
Otrzymanla.

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

