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UCHWAŁA  Nr  11-00311-34/17

Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w  Bialymstoku  z  dnia  28 listopada 2017 r.

w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwab  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2018-2021.

Na  podstawie   art.   13   pkt   12   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),  art.  230
ust.  2  i  3  ustawy z  dnia 27  sierpnia 2009 r.  o  finansach publicznych  (tekst jedn.  Dz.  U.
z   2017   r.   poz.   2077)   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 Orzekający w osobach:
Agnieszka Gerasimiuk            -przewodnicząca
Paweł Gałko                               -członek
Dariusz Renczyński                 -członek

opiniuj e pozytywnie

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komuna]nego
Biebrza na lata 2018-2021.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię  o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Związku  Komunalnego  Biebrza  na  lata  2018-2021,
zawartym   w   Uchwale   Nr   38/17   Zarządu   Związku   z   dnia   14   listopada  2017   r.,   z
uwzględnieniem projektu planu finansowego na rok 2018, przyjętego Uchwałą Nr 37/17.

Przedłożony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   Wieloletniej    Prognozy
Finansowej   Związku  Komunalnego  Biebrza  spełnia  wymagania  fomalne  określone  w
przepisach art.  226,  art.  227 i art.  229 ustawy o  finansach publicznych.  Przyjęte dla roku
2018 wartości znajdują uzasadnienie w projekcie planu finansowego na 2018 rok i są z nim
zgodne.

Związek Komunalny Biebrza planuje na 2018 rok plan finansowy w następujących
wielkościach:

-dochody ogółem 404.170 zł, w tym: bieżące 274.170 zł, majątkowe  130.000 zł;
-wydatki ogółem 525.858 zł, w tym: bieżące 395.858 zł, majątkowe  130.000 zł.

Plan finansowy wykazuje deficyt w kwocie  121.688 zł, który zostanie pokryty nadwyżką
budżetową  z  lat  ubiegłych,  co  jest  zgodne  z  art.  217  ust.  2  pkt  5  ustawy  o  finansach
publicznych.   Analiza   sprawozdań   finansowych   i   budżetowych   oraz  przewidywanego
wykonania planu  finansowego  za rok 2017   wskazują,  iż Związek dysponuje  nadwyżką
budżetu  z  lat  ubiegłych w wysokości  wystarczającej  do  pokrycia planowanego  deficytu.
Również  w  części  bieżącej  występuje  deficyt w kwocie  121.688  zł,  który  ma związek z
angażowaną nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, co dopuszcza art. 242 ustawy o finansach
publicznych.

Z  przedłożonego  projektu  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej
Związku Komunalnego Biebrza wynika, iż w 2018 roku, jak również w latach kolejnych
objętych prognozą nie wystąpią: zadłużenie i związana z nim kwota spłaty.
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POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej

lzby  Obrachunkowej  w  Białymstoku,  ul.  Branickiego   13,  w  teminie   14  dni  od  dnia
doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Skł du Orzekaj ącego


