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UCHWAŁA Nr SO-5/0953/109/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2021 roku Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem 
Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), 
w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Renata Konowałek

Aleksandra Marszałek 

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 266 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
z późn. zm.), o przedłożonej przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 
2021 roku wyraża

opinię pozytywną

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, Skład Orzekający ustalił, że Informacja została przedłożona w terminie określonym 
w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwałą 
Nr VIII/41/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 
pierwsze półrocze roku budżetowego.

Skład Orzekający opiniując Informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z 
uchwałą budżetową (po zmianach) na 2021 rok i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego 
półrocza 2021 roku.

I. Na tej podstawie ustalił co następuje:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w Informacji jest zgodny 

z uchwalonym po zmianach budżetem na 2021 rok.
Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosło:
a) dochody ogółem w kwocie 131.877.079,55 zł, co stanowi 50,16% planu, z tego dochody 

bieżące w kwocie 131.845.475,79 zł, co stanowi 50,14% planu  i dochody majątkowe  
wykonano w kwocie 31.603,76 zł (bez planu).

b) wydatki ogółem w kwocie 108.122.868,84 zł, co stanowi 36,21% planu, z tego wydatki 
bieżące w kwocie 108.122.868,84 zł, co stanowi 36,21% planu (planowane wydatki 
majątkowe w kwocie 25.000,00 zł nie zostały wykonane). 



2
2. W pierwszym półroczu 2021 roku budżet Związku zamknął się nadwyżką 

dochodów nad wydatkami w kwocie 23.754.210,71 zł przy planowanym deficycie w 
kwocie 35.671.381 zł. 

3. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Skład 
Orzekający ustalił, że Jednostka na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada zobowiązań 
wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Zarząd poinformował, że w I półroczu nie zaciągał krótkoterminowych pożyczek i 
kredytów co znajduje potwierdzenie w danych wynikających ze sprawozdań Rb-NDS i Rb-
28S za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r., bowiem na koniec pierwszego 
półrocza 2021 roku nie wykazano zobowiązań z tego tytułu oraz nie poniesiono wydatków z 
tytułu odsetek od obsługi krótkoterminowego zadłużenia. 

4. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. wynika, że na koniec 
okresu sprawozdawczego Związek posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 
23.226.103,99 zł.

5. W części opisowej informacji Zarząd przedstawił zakres zmian wprowadzonych do uchwały 
budżetowej w pierwszym półroczu 2021 roku, opisał przebieg wykonania dochodów z 
poszczególnych źródeł, w tym działania podjęte w celu ustalenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i windykacji zaległości, a także przedstawił dane o wykonaniu 
wydatków budżetu, w tym omówił okoliczności, które miały wpływ na poziom wykonania 
wydatków bieżących budżetu. Opiniowana informacja zawiera również omówienie należności 
i zobowiązań oraz dane o środkach finansowych pozostających na rachunku bankowym oraz 
rachunkach lokat.

II. W Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przedstawiono:
1. Zmiany uchwały w sprawie WPF w zakresie danych zaplanowanych w załączniku Nr 1 i 

Nr 2 do tej uchwały.
2. Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do  WPF w 

wg stan na koniec pierwszego półrocza 2021 roku oraz wykorzystanie limitów zobowiązań 
w trakcie pierwszego półrocza 2021 roku.

3. Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. dochodów, wydatków, przychodów i wyniku 
budżetu w szczegółowości załącznika Nr 1 do WPF.

Dane wykazane w Informacji a dotyczące 2021 r. są zgodne ze sprawozdaniami przedłożonymi 
za pierwsze półrocze 2021 r. oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i 
uchwałą budżetową.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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