
 

 

  

Uchwała Nr 4200/VII/183/2018 

z dnia 8 listopada 2018 roku 

VII Składu Orzekającego  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin  

ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego 

na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

 

          Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia                          

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

561) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a    

co następuje: 

 

§ 1. 
 

          Wydaje się pozytywną - z uwagą zawartą w uzasadnieniu - opinię o przedłożonym 

przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie 

projekcie planu finansowego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi. 

 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

 
      VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy 

przedłożonego tutejszej Izbie przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów  

i Kanalizacji w Częstochowie projektu planu finansowego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem 

i materiałami informacyjnymi. Projekt planu finansowego na 2019 rok opracowany został  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

 

Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

 

1. W projekcie planu zaplanowano: 

    - dochody w wysokości 3.665.100 zł (wyłącznie dochody bieżące), 

    - wydatki w wysokości 3.920.100 zł (wyłącznie wydatki bieżące). 

 



 

 

  

2. Zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym, planowane wydatki bieżące są 

równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach 

publicznych.   

 

3. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. 

 

4. Kwota zaplanowanej rezerwy ogólnej spełnia wymóg, o którym mowa w art. 222 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

 

5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie     

z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych. 

 

6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń.  

 

W projekcie planu finansowego na 2019 r. uwzględniono nadwyżkę z lat ubiegłych  

w kwocie 255.000 zł, jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego. Nadwyżka ta,  

przy przyjętych założeniach planistycznych, warunkuje też spełnienie wymogu wynikającego 

z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  

Skład Orzekający zwraca uwagę, że nadwyżka z lat ubiegłych, wynikająca  

ze złożonych sprawozdań Związku wynosi 428.547,50 zł i została częściowo uwzględniona  

w planie finansowym na 2018 r., jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 300.000 zł.  

Z uzasadnienia projektu planu finansowego na 2019 rok i materiałów informacyjnych wynika, 

że zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 255.000 zł, gdyż 

przewidywane jest wykonanie deficytu za 2018 r. niższego niż planowany. Wg stanu na 

koniec września 2018 r. deficyt Związku po stronie wykonania wynosił 52.396,82 zł. Należy 

podkreślić, że rzeczywista kwota nadwyżki z lat ubiegłych będzie znana dopiero  

po zakończeniu 2018 r., a w przypadku nieuzyskania nadwyżki na zakładanym poziomie 

konieczne będzie zmniejszenie planowanego deficytu na 2019 rok lub wskazanie innego 

źródła jego finansowania.  

  

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt planu finansowego zaopiniowano jak w 

sentencji uchwały.  

 

Od niniejszej uchwały Zarządowi Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i 

Kanalizacji w Częstochowie przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

 

  

       

 PRZEWODNICZĄCA  

                VII Składu Orzekającego  
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