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UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-18/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza na lata 2022-  

                Na podstawie art. 13 pkt 12 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. 230 ust. 3 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 

przedłożony przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2023-2026

Uzasadnienie

      Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2023-2026, zawartym 
w uchwale Nr 28/22 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 9 listopada 2022 r. (data wpływu 
do RIO: 16.11.2022 r.), z uwzględnieniem projektu planu finansowego  Związku Komunalnego 
Biebrza na 2023 rok, przyjętego uchwałą Nr 27/22 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 9 
listopada 2022 r.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podlaskiego na lata 2023-2026 spełnia podstawowe wymagania formalne w zakresie 
przedmiotu regulacji określone w przepisach art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) [dalej: ufp] oraz 
przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).
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Przyjęte w prognozie finansowej dla 2023 roku ogólne wartości dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów są zgodne z projektem planu finansowego na 2023 rok. Według 
projektowanych wartości w 2023 roku wystąpi deficyt w kwocie 38 000 zł, jednostka nie planuje 
rozchodów; źródłem finansowania deficytu ustanowiono przychody z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych w kwocie 38 000  zł. W ocenie Składu Orzekającego możliwość zaplanowania w planie 
finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2023 rok wymienionych przychodów bezzwrotnych 
potwierdzają dane sprawozdawcze oraz dane o  przewidywanym wykonaniu budżetu na rok 2022.

Według opiniowanego projektu uchwały w latach objętych prognozą kwoty długu nie 
zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 242  ufp – w latach 2024 – 2026 prognozuje się 
budżety zrównoważone w części bieżącej.  Związek Komunalny Biebrza nie posiada długu i nie 
prognozuje przychodów zwrotnych w latach objętych prognozą, w związku z tym nie mają 
zastosowania przepisy dotyczące zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 243 ufp. 

Związek  Komunalny Biebrza nie realizuje przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ufp.
Mając na uwadze przedstawione założenia prognostyczne, 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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