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UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-41/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza na lata 2022-2025  

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 2019 r. poz. 2137), art. 230 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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:
 Małgorzata Sokół-Kreczko        - przewodnicząca
 Marcin Tyniewicki                     - członek
 Agnieszka Gerasimiuk               - członek

o p i n i u j e    p o z y t y w n i e:

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządu Związku Komunalnego 
Biebrza na lata 2022-2025         

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza  na lata 2022-2025, który  został zawarty w 
uchwale Nr 23/21 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 15 listopada 2021 r. (wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 15 listopada 
2021 r.).  Jednocześnie przy sporządzaniu niniejszej opinii wzięto również pod uwagę projekt 
uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza w sprawie uchwalenia planu finansowego 
Związku Komunalnego Biebrza na rok 2022, przedłożony uchwałą Nr 22/21 Zarządu Związku 
Komunalnego Biebrza z dnia 15 listopada 2021 r. (wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku w dniu 15 listopada 2021 r.).  

Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości planu finansowego Związku 
Komunalnego na 2022 rok planuje się w następujących wielkościach:
- dochody ogółem – 232.239 zł, w tym: 
dochody bieżące – 232.239 zł,
dochody majątkowe – 0,00 zł;
-  wydatki ogółem – 274,239 zł, w tym:
wydatki bieżące – 274.239 zł,
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wydatki majątkowe – 0,00 zł.
           W związku z powyższym deficyt w planie finansowym wyniesie 42.000 zł i w całości zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 4 projektu uchwały). 
Z formalnego punktu widzenia wskazane źródło finansowania ujemnego salda planu finansowego 
jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
            Na podstawie bilansu z wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok, jak również 
przewidywanego wykonania planu finansowego za 2021 r. można stwierdzić, iż przychody 
pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych ujęte w powyższej kwocie będą możliwe do zaangażowania 
w planie finansowym roku 2022.
            Skład Orzekający zauważa ponadto, że pomimo iż uchwalony plan finansowy Związku 
Komunalnego Biebrza wykazuje niedobór w sekcji bieżącej, tzn. występuje ujemna różnica 
pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 42,000 zł, to jednak ze względu 
na jego zrównoważenie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych nie następuje naruszenie art. 242 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych.
             Związek Komunalny Biebrza nie zaciągał zobowiązań z tytułów dłużnych w latach 
poprzednich, jak również w świetle przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej 
w prognozowanym okresie 2022-2025 nie przewiduje się wystąpienia kwoty zadłużenia.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

                                             Przewodnicząca Składu Orzekającego
                                          Małgorzata Sokół-Kreczko
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