
Ucliwala Nr SO-O954/lO/5/Ko/202O
Skladu Oizekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznanm 

z dma 6 kwietma 2020 r,

w sprawie wyrazenia opimi o sprawozdamu z wykonania budzetu Zwiazku 

Mipdzygmmnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" za 20 S 9 rok

wraz z mformacjij. o stanie mienia

Sktad Orzekaj^oy Regionalnej Izby Obtachunkowej w Poznamu wyznaczony Zarzijdzen'em 

Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznanm z dnia 4 rnarca 2019 r„ z pozn. zm 

w osobach.

Przewodnicz^ca Zofia Lfgocka

Czlonkowie: Renata Konowolek

Leszek Maciejewski

dzialajgc na podstawie art 13 pkt 5 i art, 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r, 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2019 r poz. 2137) w zwiazku z art. 267 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o ilnansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, z pozn zm ) wyraza 

o przediozonym przez Zarz^d Zwiazku Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznanskiej” sprawozdamu z wykonania budzetu za 2019 rok wiaz z informacj^ o stame mienia

opinif pozytyy/iii|

Uzasadmenie

Przedmiotein badama stanowiqcym podstawp do wydama mniejszej opmii byio sprawozdame 

roc/ne z wykonania budzetu Zwijjzku Mipdzygminnego „Gospodarka Qdpadann Aglomeracji 

Poznanskiej” za rok 2019 oraz mformacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzieh 3! 

grudma 2019 i , przedlozone tut Izbie w dniu 30 marca 2020 r.

Sklad Otzekaj^cy zapoznal sip takze z uchwahj budzetowfj. wg stanu na dzieh 31 grudnia 2019 

r , z Wieloletni^ Prognozq Finansowg (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budzetowymi za 2019 

rok

1. 1. Przedlozone sptawozdanie zawiera czpsc opisowij i tabelaryczng Czpsc tabelaryczna prezentuje 

dochody i wydatki w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej, Czpsc opisowa zawiera 

informacjp o wykonanych dochodach z poszczegolnyeh zrodel i rodzaju sllnansowanych wydatkow 

w poszczegolnyeh paragiafach klasyfikacji budzetowej. Ponadto przedstawiono stan naleznosci i 

zobowiqzah na dzieh 3112 2019 r oraz dane o stanie srodkow pieniyznych na rachunku bankowym 

Zwiffzku



2 Na podstawie przeprowadzonego badania Sid ad Orztkajgcy ustaiii, ze budzet Zwigzku 

Migdzygrninnego „Gospodarka Odpadami Agiomeracji Poznanskiep za 2019 rok zostal 

wykonany z nadwyzkjj w wysokosci 29 341 498,59 zl, bowiesn:

a) dochody wykonano w wysokosci 173.579.037,76 zl, co stanowi 102,71 % planu, z tego

- dochody biez^ce w wysokosci 173.579.037,76 zl, co stanowi 102,7! % planu,

- dochodow maj^tkowych me zaplanowano i nie zrealizowano,

b) wydatki wykonano w wysokosci 144 237 539,17 zl, co stanowi 85,35 % planu, w tego-

- wydatki bieza;ce w wysokosci 144 056.465,95 zl, co stanowi 85,33 % planu,

- wydatki majytkowe w wysokosci 181 073,22 zl, co stanowi 98,41 % planu.

Na pocz£}tku 2019 roku Zwiqzek dysponowal nadwyzkg z lat ubieglych w kwocie 6 329 883.20 

zl, a w wyniku wykonania bndzetu za 2019 rok skumulowana nadwyzka budzetowa z lat 

ubieglych wzrosla do kwoty 35 671 381,79 zl Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o 

nadwyzce/deficycie za okres od pocz^tku roku do dnia 31 grudnia 2019 r

Z powyzszych danych wynika, ze zrealizowane dochody biez^ce byly wyzsze niz wykonane 

wydatki biez^ce co oznacza, ze zostal spelniony wymog okreslony przepisem art 242 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stame zobowiqzah wg tytulow 

dluznych oraz porpczeh i gwarancji”, Sklad Orzekajgcy ustaiii, ze Zwi^zek na koniec 2019 roku 

nie posiadal zadluzenia, w (ym me posiadal zobowigzah wymagalnych

4. W odniesieniu do wykonania dochodow budzetu w cz?sci opisowej Zarzgd poinformowal o 

podj^ciu dzialan windykacyjnych wobec wlascicieh nieruchomosci zalegaj^cych z wnoszeniem 

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co znajduje potwierdzenie w poziomie 

naleznosci i wplat z tytulu zwrotu kosztow upomnien i kosztow post^powania egzekucyjnego (§ 

0640) oraz poziomie dochodow z odsetek od oplat (§ 0910), a takze o podjgciu dzialan wobec 

wtascicieli nieruchomosci, ktory me wypelnili obowi^zku zlozema lub zmiany deklaracji.

5. Cz^sc opisowa zawiera mformacjp o rzeczowych wydatkach pomesionych w poszczegolnych 

paragrafach klasyfikacji budzetowej, w tym w ramach § 4300 poinformowano o wysokosci 

wydatkow poniesionych na odbior odpadow komunalnych i zagospodarowanie odpadow 

komunalnych (str. 20), natomiast nie poinformowano jaka cz^sc pozostalych wydatkow zostala 

poniesiona na poszczegolne cele okreslone w art. 6r ust. 2 pkt 2-4 ustawa z dma 13 wrzesnia 

1996 r. o utrzymaniu czystosci i porztjdku w gminach (Dz.lJ. 2019 r. poz. 2010, z pozn. zm ), co 

jest wymagane po raz pierwszy przy skladaniu sprawozdania za 2019 rok na podstawie przepisu 

art. 6r ust. 2e ww. ustawy

6. W przedlozonym sprawozdaniu zamieszczono dane o zaawansowamu poszczegolnych 

wieloletmch pizedsipwzi^c w ujfcnt fmansowym (w%) wraz z informacjg o wykorzystamu

2



limitu zobowiqzan w 2019 roku.

II. Do sprawozdania z wykonania budzetu dot^czono informacj^ o stanie mienia Zwiqzku wg stanu na 

dzien 31 grudnia 2019 r. zawierajijcq dane, o ktorych mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o finansach publicznych, tj. dane o stanie mienia Zwiqzku na koniec 2019 roku oraz o zmianach w

jednak zauwazyc, ze w zestawieniu wykazano tylko rnienie, b^dqee wlasnosciq Zwiqzku, natomiast 

nie wykazano jakie mienie Zwkjzek wynajmuje na potrzeby realizacji zadan statutowych, a z 

danych o poniesionych wydatkach (str. 21 sprawozdania) wynika, ze przedmiotem najmu s^ lokale, 

urz^dzenia i srodki transports

W ocenie Skladu Orzekaj^cego przedtozone sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 rok spelnia 

wymogi okreslone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.

Majqc powyzsze na uwadze Sklad Orzekaj^cy postanowil jak w sentencji.

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do Kolegiurn Regionalnej Izby

stanie mienia w trakcie 2019 roku w poszczegolnych grupach klasyfikacji rodzajowej. Nalezy

Zofia Ligocka

Obrachunkowej w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty 

otrzy mania.
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