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Przewodnicz^ca: Zofia Ligocka 
Czlonkowie: Renata Konowalek

Leszek Maciejewski

dzialaj^c na podstawie arc. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w zwi^zku z art. 266 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pozn. 
zm.), o przedlozonej przez Zarz^d Zwiqzku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznanskiej” informacji o przebiegu wykonania budzetu Zwiqzku za pierwsze 
polrocze 2020 roku wyraza

©pint? pozytywnq 

Uzasadnienie

Na podstawie przedlozonej przez Zarz^d informacji o przebiegu wykonania budzetu 
za pierwsze polrocze 2020 roku wraz z informacji o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy 
finansowej, Sklad Orzekaj^cy ustalil, ze Informacja zostala przedlozona w terminie okreslonym 
w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i § 4 pkt 1 rozporzqdzenie Ministra Finansow z 
dnia 31 marca 2020 r. w sprawie okreslenia innych terminow wypelniania obowiqzkow w 
zakresie ewidencji oraz w zakresie sporz^dzenia, zatwierdzenia, udost?pnienia i przekazania do 
wlasciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdan lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) 
oraz zawiera dane wymagane uchwali Nr Vffl/41/2013 Zgromadzenia Zwi^zku 
Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” z dnia 20 maja 2013 roku 
w sprawie: okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu oraz informacji 
o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” za pierwsze polrocze roku budzetowego.

Sklad Orzekaj^cy opiniuj^c Informacj? o przebiegu wykonania budzetu zapoznal si? 
takze z uchwalq. budzetow^ (po zmianach) na 2020 rok i ze sprawozdaniami dotycz^cymi 
pierwszego polrocza 2020 roku.



I. Na tej podstawie ustalii co nast?puje:
1. Plan dochodow i wydatkow budzetowych zawarty w Informacji jest zgodny 

z uchwalonym po zmianach budzetem na 2020 rok.
Wykonanie podstawowych wielkosci budzetu za pierwsze polrocze 2020 r. wynioslo:
a) dochody ogolem w kwocie 94.111.175,05 zl, co stanowi 56,35% planu, w tym 

dochody biez^ce w kwocie 94.111.175,05 zl, co stanowi 56,35% planu 
(nie planowano dochodow maj^tkowych i dochody takie nie zostaly wykonane),

b) wydatki ogolem w kwocie 60.571.611,31 zl, co stanowi 32,74% planu, w tym 
wydatki biez^ce w kwocie 60.571.611,31 zl, co stanowi 32,74% planu (planowane 
wydatki maj^tkowe w kwocie 22.000,00 zl nie zostaly wykonane).

2. W pierwszym polroczu 2020 roku budzet Zwiqzku zamkn^l si? nadwyzk^ dochodow 
nad wydatkami w kwocie 33.539.563,74 zl przy planowanym deficycie w kwocie 
17.996.446 zl.

3. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki 
samorzqdu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. wynika, 
ze na koniec okresu sprawozdawczego Zwi^zek posiada zobowi^zania niewymagalne 
w kwocie 13.194.213,89 zl.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi^zan wedlug tytulow dhiznych oraz 
por?czen i gwarancji za okres od pocz^tku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sklad 
Orzekajqcy ustalii, ze Jednostka na dzien 30 czerwca 2020 r. nie posiada zobowi^zan 
wymagalnych oraz zobowi^zan z tytulu kredytow i pozyczek.

5. W cz?sci opisowej informacji Zarz^d przedstawil dane o zrealizowanych dochodach z 
poszczegolnych zrodel, w tym o podj?ciu dzialan zmierzaj^cych do windykacji 
zaleglych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a takze o prowadzonych 

post?powaniach /.mierzajacych do okreslenia wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ktore zakonczyly si? wydaniem decyzji administracyjnych na hjczna kvvote 
1.233.517,21 zl. W odniesieniu do wydatkow Informacja zawiera dane o przeznaczeniu 
wykonanych wydatkow w szczegolowosci paragrafach klasyfikacji, w tym wyjasnil 
okolicznosci poniesienia wydatkow na zakup uslug pozostalych (§ 4300) na poziomie 
32,2% planu (str. 14), do ktorych zalicza si? wydatki na odbior i zagospodarowanie 
odpadow komunalnych. Przedstawiono rowniez dane o wydatkach poniesionych na 
oplacenie odsetek za zwlok?, w tym opisano okolicznosci ich powstania oraz 
poinformowano o terminie ich oplacenia (str. 16). Informacja zawiera rowniez dane o 
naleznosciach i zobowi^zaniach.

II. W Informacji o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono:
1. Zakres zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej w I polroczu 2020 

roku (zal^cznik Nr 1 do WPF) oraz zmian wprowadzonych w wykazie planowanych 
przedsi?wzi?c wieloletnich (zal^cznik Nr 2 do WPF).

2. Stopien zaawansowania przedsi?wzi?c wieloletnich zaplanowanych w WPF w 
wartosciach procentowych w odniesieniu do kazdego zadania oraz dane o wykonaniu
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Pouczeme: Od opinii zawartej w niniejszej uehwale sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznamu. w terminie 14 dm od daty otrzymania niniejszej
uchwaly.


