
Uchwała nr SO –  4/0953/7/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za pierwsze półrocze 2021 r.

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 składzie:

Przewodnicząca:  Jolanta Nowak 
Członkowie:     Barbara Dymkowska

              Marzena Węckowicz

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 ze zm.), wyraża o przedłożonej 
przez Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku 

opinię pozytywną.

                                                                      Uzasadnienie                                                  

Na podstawie przedłożonej przez Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 
2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, po zapoznaniu się z 
budżetem na 2021 rok (planem finansowym) po zmianach, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i jej zmianami, jak również ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi pierwszego półrocza 
2021 roku, Skład Orzekający ustalił, co następuje. 

I. Informacja przedłożona została w terminie określonym przepisami prawa. Została ona opracowana 
w oparciu o uchwałę Nr XVI/54/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

II. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu stwierdził, co następuje:
1. Plan dochodów budżetowych określony w informacji jest zgodny z uchwalonym  budżetem na 2021 

rok, po zmianach wprowadzonych na koniec I półrocza 2021 roku
2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. przedstawia się 

następująco:

 planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 28.849.436,12 zł, co stanowi 31,61 % 
wielkości planowanej.
Na wielkość tą składają się dochody bieżące wykonane w wysokości 23.521.774,03 zł, tj. na 
poziomie 43,35 % planu oraz dochody majątkowe wykonane w wysokości 5.327.662,09 zł, tj. 
na poziomie 14,40 % planu.
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 planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 38.108.523,00 zł, co stanowi 34,07 % 
wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące wykonane w kwocie 21.277.975,75 zł, tj. na poziomie 
41,13 % planu oraz wydatki majątkowe wykonane w kwocie 16.830.547,25 zł, tj. na poziomie 
27,99 % planu.  

 przychody zrealizowano w wysokości 48.670.807,70 zł, co stanowi 235,44 % wielkości 
planowanej. Wykonane przychody to w całości  nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957).

 na planowane rozchody w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Planowane 
rozchody to w całości kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego.

            Wynik budżetu I półrocza 2021 r. to deficyt w wysokości 9.259.086,88 zł, przy planowanym 
deficycie budżetu w kwocie 20.592.113,78 zł. 

             Wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o nadwyżkę z lat ubiegłych były 
wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co zapewnia realizację reguły określonej w art. 242 
ustawy o finansach publicznych.

3. Ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, wynika, iż na koniec 
I półrocza 2021 roku Związek posiada należności w wysokości 6.688.480,11 zł, w tym zaległości 
stanowią kwotę 140.219,42 zł. 

4. W oparciu o sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych Związku za okres od                     
1 stycznia do 30 czerwca 2021r. Skład Orzekający ustalił, że na koniec okresu sprawozdawczego 
wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.743.235,17 zł, zobowiązania wymagalne nie 
wystąpiły. 

III.1   W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku 
przedstawiono  wykonanie wielkości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 - 2024. 
Na koniec I półrocza 2021r. nie wystąpiło zadłużenie Związku, co jest zgodne z danymi 
wynikającymi ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 
poręczeń sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.  
Nadto Zarząd Związku w informacji przedstawił także  przebieg realizacji przedsięwzięć.

    2.     Inne uwagi:
 W tabeli pn. „Wykonanie planu wydatków majątkowych (…).” na str. 5, w zadaniu II.1.1.1 

nazwa zadania brzmi: „Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw”, 
natomiast wg uchwały Nr XI/48/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 
nazwa zadania brzmi „ Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw”,

 W pkt III. Informacji uzupełniających Pn. „Informacja o stanie wolnych środków i nadwyżki 
z lat ubiegłych wg sprawozdania Rb-N (…)” na str. 13, podano stan środków pieniężnych 
na 30.06.2021 w kwocie 38.550.276,32 zł, natomiast wg sprawozdania Rb-N na dzień 
30.06.2021 w poz. N3 - gotówka i depozyty wykazano kwotę 38.551.676,32 zł.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

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