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UCHWAŁA Nr RIO.II-00310-18/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Zarządu Związku Komunalnego 
Biebrza na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego w tym projekcie 
deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o    regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby 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 Orzekający w osobach:
Ewa Czołpińska                      - przewodniczący
Małgorzata Rutkowska          -  członek
Maria Wasilewska                  -  członek 

opiniuje pozytywnie 
- projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2023 rok oraz możliwość 
sfinansowania deficytu przedstawionego przez Związek w tym projekcie.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię w oparciu o projekt planu finansowego Związku 
Komunalnego Biebrza na 2023 rok, przyjęty przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą 
Nr 27/22 z dnia 9 listopada 2022r. (data wpływu do RIO: 15.11.2022 r.), z uwzględnieniem projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2023-
2026, przyjętego uchwałą Nr 28/22 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 9 listopada 2022 
r.

Przedłożony projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2023 rok spełnia 
podstawowe wymogi formalne w zakresie przedmiotu regulacji wynikające z art. 211, art. 212, art. 
217, art. 222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) [dalej: ufp] – między innymi w  odniesieniu do określenia dochodów i 
wydatków budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródeł jego pokrycia, planu przychodów, 
a ponadto zachowuje relację z art. 242 ustawy. Projekt planu finansowego Związku Komunalnego 
Biebrza na 2023 rok zakłada jedna pozycję po stronie dochodów, tj. wpływy ze składek 
członkowskich i wydatki bieżące na zapewnienie funkcjonowania związku oraz na obligatoryjna 
rezerwę celową w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto różnicę między dochodami 
(244 748,80 zł) a wydatkami (282 748,80 zł) stanowiącą deficyt budżetu w wysokości  38 000 zł, 
który ma być pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj. ze źródeł, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 38 000 zł w 
całości z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Jednostka nie planuje rozchodów w roku 2023. 

Analiza przewidywanego wyniku budżetu roku 2022 w powiązaniu z planowanym 
zaangażowaniem przychodów (w tym bezzwrotnych) na pokrycie deficytu roku 2022 oraz dane 
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sprawozdawcze posiadane przez tut. Izbę wskazują na realne możliwości wykorzystania nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych źródła pokrycia deficytu planowanego w roku 2023.

Mając na uwadze przedstawione założenia projektowe, Skład Orzekający postanowił jak w 
sentencji.

POUCZENIE:
            Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
                          Ewa Czołpińska

    /podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/
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