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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
zdnia 21 kwietnia}}Il r.
rr' sprawie vtyraŻenia opinii o przedłoŻonymprzez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego
sprawozdaniuz wykonania planu finansowego Związku za20|0 rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w PoznaniuWznaczony

zarządzeniem Nr

|112009Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r' w składzie;
Przewodnicząca - Zoftaligocka
Członkowie:

- Renata Konowałek
- Józef GoŹdzlkiewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździem1ka I992r. o
regionalnych izbach obrachunko!\rych(Dz. U. z 200I r' Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz w zwtązku z
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr I57 poz.
If40

ze zm), v,łyraŻao przedłoŻonym przęz Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego

sprawozdaniu z wykonania budżetuza}}|0 rok wraz z informacjąo stanie mienia Związku
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Przedmiotem badarriastanowiącympodstawędo wydanianiniejszej opinii byłosprawozdanlerocme
tut. Izbie
zrealizacji planu finansowegoZw"IąZklu
Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2010, przedłożone
wrazz informacjąo staniemienia komurralnegow dniu 30 marca 20II r. Skład orzekający zapoznał'się
takze z uchwałą ZgromadzeniaZwiązktt w sprawie uchwalenia planu finansowego Zwtązkuna20l0
r. wraz ze zmiartarnioraz ze sprawozdaniami budzetowymi.
I. Przedłożzonesprawozdanie zawlera częśc opisową i tabe|aryczną. W części tabelarycznej
przedstawiono dochody i

wydatki w

pełnej szczegółowości klasyfikacji

budzetowej.

Szczegółowośćdanych o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach odpowiada
szczegółowościuchwały budzetowej, co spełnia lvymóg z art. 269 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych.
Częścopisowa sprawozdania obejmuje szczegółowe objaśnieniadotyczące na|einości z ty.tułu
dochodów ze składek od poszczególnych gmin' z uwzględnieniem informacji o wielkości
dokonanych wpłat.W sprawozdaniu podano również informacje o zakresie rzeazowm wydatków
poniesionych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budzetowej, z uwzględnieniem
wydatków majątkowych.
II. Ata|iza porównawcza prezentowanych danych zamieszczonych w sprawozdaniu z wykonania
planu finansowego Związku z kwotami planowanymi w uchwale budzetowej na 2010 rok oraz
danymi zawartymi w przedłoŻonych sprawozdaniach budzetowych wykazał'a zgodnośćkwot
planowanych i wykonanych w dokumentach przedł'oionych tut. Izbie za wyjątkiem danych

zamieszczonych w tabeli Nr 3 przedstawiającej wykonanie przychodów Związku. Wykazane w
sprawozdaniuplanowane przychody w kwocię 28.952,00zł i wykonane w wysokości28.952,|8
zł - określonezostałyjako ,,przychody z roz|iczen krajowych'', co jest niezgodne z uchwał.ą
budzetową i sprawozdaniem Rb-NDS z których wynika, ie Związek zaplanowat przychodY ,,Z
t1.tułunadwyzki z lat ubiegłych'' w kwocię 68.918 zł, a wykonałje w kwocie 63.9|8,38 zł, z
tego kwota 36,767,67 zł została zaangazowana w sfinansowanie deficytu 2010 roku. Ze
sprawozdań za 2009 r. wynika' ze Związek nie posiadał wolnych Środków pozostających na
rachunku bankowym budzetu z roz|iczenia kredytów i poŻyczek z lat ubiegłych' bowiem takich
zobowiązań nie zaciagał.
W jednostce nie powstały przeboczenia rocznego planu wydatków, a zacirynięte zobowiązania
niewymagalne' jak podano w informacji, związane są z na|tczeniem dodatkowego
wynagrodzeniarocznego.
III. Przedłozona informacja o stanie mienia Związku zawiera dane o składnikach majątku Związkl,
jego wańości,w tym o aktywach trwałych w inwestycj ach oraz o zmianach w stanie mienia jakie
nastąpiłyod dnia zt'oŻeniapoprzedniej informacji.

W ocenieSkładuorzekającegoprzedłożone
z wykonaniabudzetuza2010 r.
sprawozdanie
spełniawymogiokreślone
w art.267 i269 ustawyz dnia27 sierpnia2009roku o finansach
publicznych.

Pouczenie

od opinii zawartej w niniejszej uchwale słuzy odwołanie do pełnego składuKolegium

Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu wterminie 14 dni od daty doręczeniauchwały.
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P rzewodni cząca spładu orz eknjącego
Członek|Kolegium
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Zofia Ligocka
otrrymują:

l . Przewodniczący Zgr omadzenia
ZwiązkuGmin Regionu Słupeckiego'
f . Pr zewo dnicząca Zar ządu
ZwiązkuGmin Regionu Słupeckiego,
3. A/a.

