
Uchwała Nr SO–3/0951/497/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 1 marca  2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny „EKO 
SIÓDEMKA” deficytu budżetu roku 2022.

        Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2137 ze zm.) oraz art. 246 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, z późn. zm.), 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r., z późn. zm., 
w składzie:

Przewodnicząca: Barbara Dymkowska
Członkowie: Małgorzata Łuczak 

Michał Suchanek

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Związku Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na 2022 
rok wraz ze zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  Związku Międzygminny Eko 
Siódemka” na lata 2022 – 2025 wraz ze  zmianami wyraża

 opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”  deficytu budżetu 
roku 2022.

Uzasadnienie

           W uchwale budżetowej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na  2022 rok (po 
zmianach dokonanych uchwałą Nr XXXI/112/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” z dnia 17 lutego 2022 r.)  ustalone  zostały dochody w wysokości 27.169.188,00 
zł oraz wydatki w kwocie 28.232.354,00 zł. Wynik  budżetu to  planowany deficyt   w wysokości  
1.063.166,00 zł.
Relacja deficytu do planowanych dochodów budżetu wynosi 3,91 %.

W budżecie zaplanowano  przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 
1.063.166,00 zł. Rozchody budżetu nie są planowane. 

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody z  nadwyżki z lat ubiegłych. W 
oparciu o  sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki za okres od początku roku do dnia 31 
grudnia  roku 2021  ustalono, że Związek Międzygminny  dysponuje ww. środkami w wysokości 
umożliwiającej sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022. 
            Wskazane  źródło sfinansowania deficytu budżetu nadwyżką z lat ubiegłych jest prawnie dopuszczalne 
(art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych). 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

(-) Barbara Dymkowska

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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