
Uchwała Nr 4100NII177/2009

z dnia 7 grudnia 2009 roku

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opmu o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na
2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno
zm.) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h wał a
co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego

Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na 2010
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu

analizy przedłożonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i

Kanalizacji w Częstochowie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stwierdza co następuje:

Projekt planu finansowego na 2010 rok opracowany został na podstawie przepisów

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.

2104 z późno zm.), w formie przyszłej uchwały budżetowej Rady, tj.:

podstawowe wielkości budżetowe: dochody i wydatki oraz przychody

i rozchody zaplanowano w szczegółowości określonej w ustawie z 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.)

przedłożony projekt jest zrównoważony a źródła sfinansowania deficytu zostały

prawidłowo określone,

projekt jest kompletny, gdyż poza uchwała budżetową obejmuje również

wymagane załączniki, a j ego zawartość jest zgodna z zapisem art. 184 ustawy,



upoważnienia dla Zarządu Związku do dokonywania zmian w planie finansowym

i zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań w 2010 roku i latach

następnych oraz przekazywania uprawnień w tym zakresie jednostkom

organizacyjnym, zostały prawidłowo określone,

Skład Orzekający zwraca uwagę, że z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. r 157, poz. 1240) i plan

finansowy w 2010 r. będzie wykonywany na podstawie przepisów tej ustawy. Wobec

powyższego Skład Orzekający zwraca uwagę, że m.in.:

1) szczegółowość przedstawionego planu wydatków bieżących nie spełnia wymogów

określonych w art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

2) przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. r 157 poz. 1240) j.s.t. ma obowiązek utworzenia rezerwy

ogólnej w wysokości nie niższej niż O 1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu

3) przypomina się, że zestawienie planowanych kwot dotacji powinno być sporządzone

w sposób odpowiadający brzmieniu art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. r 157, poz. 1240)

Przedłożone do projektu uchwały budżetowej objaśnienia oraz informacja o stanie

mienia komunalnego w ocenie Składu Orzekającego nie budzą zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia - przedłożone dokumenty zostały zaopiniowane

pozytywnie. Przypomina się jednak, że w związku z faktem wejścia w życie z dniem

1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240) uchwała budżetowa uchwalona w 2009 roku na podstawie przedłożonego projektu

winna być odpowiednio dostosowana do nowych przepisów.

Od niniejszej uchwały Zarządowi Związku przysługuje odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty
doręczenia.
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