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Skladu Onekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Biabrmstoku z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii o moż]iwości sfinansowania deficytu

określonego przez Związek Komunalny Biebrza w planie fmansowym na 2017 rok

Na  podstawie  art.   13  pkt  10  i  art.   19  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  paździemika  1992  r.

o  regionalnych  izbach  obrachunkowych  (tekst jednolity:  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  561),  art.  246

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.

poz.1870, ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej lzby

Obrachunkowej   w   Białymstoku   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:

K±Ga~ńska
Paweł Gałko

Dariusz Renczyński

-  przewodnicząca

-  członek

-  członek

opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu określonego w planie fmansowym Związku Komunalnego

Biebrza na 2017 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował niniejszą opinię w oparciu o Uchwały Zgromadzenia

Związku Komunalnego Biebrza z dnia 31  stycznia 2017 r.: Nr V/26/17 w sprawie uchwalenia

Wieloletniej   Prognozy   Finansowej   Związku  Komunalnego   Biebrza  na  lata  2017-2020

oraz Nr V/27/17 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza

na rok 2017.

Według planu finansowego na 2017 rok Związek Komunalny Biebrza planuje deficyt

budżetu  w  wysokości   193.340  zł,   stanowiący  różnicę  między  planowanymi  dochodami

ogółem w kwocie 266.974  zł  (wpływy z wpłat gmin uczestniczących w Związku z tytułu

składek  członkowskich),  a  wydatkami  ogółem  w  wysokości  460.314  zł  (w  tym  wydatki



bieżące: 390.314 zł; wydatki majątkowe: 70.000 zł). Powyższy deficyt ma być sfinansowany

. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, tj. ze źródła, o którym mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Analiza sprawozdań budżetowych oraz finansowych jst, w tym bilansu z wykonania

planu finansowego Związku za 2015 rok sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2015 r.

jak również sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień 2016 r. wskazuje, iż przychody

pochodzące   z   nadwyżki   z   lat   ubiegłych   ujęte   w   powyższej   kwocie   będą   możliwe

do zaangażowania w planie finansowym roku 2017.

Związek Komunalny Biebrza nie zaciągał zobowiązań z tytułów dłużnych.  Według

przyjętej   na  lata  2017-2020   prognozy   fmansowej   dług   publiczny   nie   będzie   również

zaciągany w latach objętych tą prognozą.

Mając   na   uwadze   przedstawione   dane   planistyczne   i   sprawozdawcze,   Skład

Orzekający postanowił j ak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej  uchwały służy prawo  wniesienia odwołaria _do K®legium Regionalnej

lzby  Obrachunkowej   w  Białymstoku,  ul.   Branickiego   13,   w  terminie   14  dni  od  dria

doręczćnia uchwsty.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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Katarzyna Gawrońska


