
Uchwaia SO.-0953/14/5/Ko/2019
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 4 wrzesma 2019 r

w sprawie wyrazenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu 
za pierwsze polrocze 2019 roku

Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarz^dzeniem Nr 
5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 r., z pozn. zm. w 
osobach:

Przewodnicz^ca: Zofia Ligocka 
Czlonkowie: Renata Konowalek

Leszek Maciejewski

dzialajac na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziermka 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z pozn zm.) 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 Zwi^zku za pierwsze polrocze 
2019 roku wyraza

opini? pozytywnq

U zasadnienie

Na podstawie przedlozonej przez Zarz^d informacji o przebiegu wykonania budzetu 
za pierwsze polrocze 2019 roku wraz z informacji o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy 
fmansowej, Sklad Orzekajacy ustalil, ze Informacja zostala przedlozona w terminie okreslonym 
w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwaia Nr VIII/41/2013 
Zgromadzenia Zwiqzku 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 fmansowej Zwicjzku Mi?dzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” za pierwsze polrocze roku budzetowego.

Sklad Orzekajacy opiniuj^c Informacj? o przebiegu wykonania budzetu zapoznal si? takze z 
uchwaia budzetowi (po zmianach) na 2019 rok i ze sprawozdaniami dotyczacymi pierwszego 
polrocza 2019 roku.

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

z uchwalonym po zmianach budzetem na 2019 rok.
Wykonanie podstawowych wielkosci budzetu za pierwsze polrocze 2019 r. wynioslo:

a) dochody ogolem w kwocie 81.997.244,95 zl, co stanowi 48,89 % planu, w tym dochody 
biez^ce w kwocie 81.997.244,95 zl, co stanowi 48,89 % planu (nie planowano i nie 
uzyskano dochodow maj^tkowych),

b) wydatki ogolem w kwocie 58.822.310,57 zl, co stanowi 34,92 % planu, w tym wydatki 
biezace w kwocie 58.822.310,57 zl, co stanowi 34,96 % planu (planowane wydatki 
majatkowe w kwocie 184.000,00 zl nie zostaly wykonane).
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2. W pierwszym polroczu 2019 roku budzet Zwiqzku zamkn^l si? nadwyzk^ dochodow nad 
wydatkami w wysokosci 23.174.934,38 zl przy planowanym deficycie w kwocie

3. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostlci samorz^du 
terytorialnego za okres od pocz^tku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, ze na koniec 
okresu sprawozdawczego Zwi^zek posiada zobowi^zania niewymagalne w kwocie 11.458.588,27 
zl. W cz?sci opisowej informacji Zarz^d Zwiqzku podal, iz przyczyn^ powstania zobowi^zan 
niewymagalnych za odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych za kwiecien i 
maj 2019 r. jest sposob i terminy rozliczen okreslone w umowach zawartych z wykonawcami oraz 
poinformowal o zobowi^zaniach spomych. Z zamieszczonych danych wynika, ze cz?sc 
zobowicjzan spomych na l^cznq. kwot? 70.279,93 zl pochodzi z lat 2013-2016, a nie wyjasniono 
dlaczego mimo uplywu kilku lat spory nie zakonczyly si? rozstrzygni?ciem.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzari wedlug tytulow dluznych oraz por?czen 
i gwarancji za okres od pocz^tku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Sklad Orzekaj^cy ustalil, 
ze Jednostka na dzien 30 czerwca 2019 r. nie posiada zobowiqzan wymagalnych, zobowi^zari z 
tytulu kredytow i pozyczek oraz zadluzenia w innych formach.

5. W cz?sci opisowej informacji Zarz^d przedstawil dane o zrealizowanych dochodach w 
szczegolowosci zrodel, w tym o podj?ciu dzialan zmierzaj^cych do windykacji zaleglych oplat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W odniesieniu do wydatkow informacja zawiera 
dane o przeznaczeniu wykonanych wydatkow w szczegolowosci paragrafach klasyfikacji, w 
tym wyjasnil okolicznosci poniesienia wydatkow na zagospodarowanie „zmieszanych odpadow 
komunalnych w Instalacji” na poziomie 26,8% planu. Informacja zawiera rowniez dane o 
naleznosciach i zobowi^zaniach

II. W Informacji o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przedstawiono:
1. Zakres zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej w I polroczu 2019 roku 

(zalcjcznik 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 wykorzystaniu w I polroczu 
planowanych limitow zobowiqzan dla szesciu zadan.

3. Plan i wykonanie na dzien 30 czerwca 2019 r. dotycz^ce m.in.: dochodow, wydatkow i 
przychodow budzetu oraz wyniku budzetu 2019 roku, a takze dane potwierdzaj^ce brak 
zadluzenia Zwi^zku.

Dane wykazane w Informacji dotycz^ce 2019 r., s3 zgodne ze sprawozdaniami przedlozonymi za
pierwsze polrocze 2019 r. oraz uchwalcj. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwal^

721.450 zl.

budzetowq.
Bior^c powyzsze pod uwag? Sklad.Ojy.ekajijey orz?jcl jak w sentencji.

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunlcowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaly.


