UchwałaNr So-09 5219l5tKol20l1
Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachuŃowej w Poznaniu
z dnia 2 sndnta2}Il

r.

w sprawie: wyraieniaopinii o projekcie uchwały budzetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego
na20l2 rok.

Skład orzekający Regionalnej lzby obtachunkowej w Poznaniu wznaazony
ZarządzeniemNr IIl2009 PrezesaRegionalnejIzby obrachunkowejw Poznaniuz drua6 lipca
2009 r. ze zrn. w osobach:
Przewodniaząca|Zofta Ligocka
Członkowie:

JozefGoździkiewicz
LeszekMaciejewski

działającna podstawie art. 13 pkt 3 i art, 19 ust. 2 ustawy z drua 7 puździemtka1992 t' o
regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz, 577 ze zm') v,ryraŻao
przedłożonympIzez Zarząd Związku projekcie uchwały budzetowej Związku Gmin Regionu
Sfupeckiego
na20l2 rok
opinię p o zy t y w n ą z uwagami wymienionymi w pkt 4 uzasadnienia
Uzasadnienie
tutejszejIzbie projektuchwałybudzetowej
Zarząd Związkttw dniu 16 iistopada2OII r' przedł.oŻył
zostałouzasadnieniedo uchwały.
na20l2 r., celemzaopiniowania'Wrazz projektemprzedł'oŻone
projektuoraz zak<res
danych wymaganychw uzasadnieniuodpowiadawymogom
Szczegółowośó
określonymuchwałąZgromadzenia Związku Gmin Regionu SfupeckiegoNr 7/2010 z dnla 14
września2010 r. w sprawie trybu prac nad projektemuchwałybudzetowej.
1. W projekciebudzetuustalonezostały:
- dochodyw wysokości397.466
ń,
zł',wĘm dochodybieiącew wysokości397.466
- wydatkiw wysokości397.466
zł.
zł',wĘm wydatkibieżącew wysokości372.466
Planowanedochodybieżącesąwyisze niż wydatkibieŻące,a zatemspełnionyzostanie!\Ymóg
wynikającyz przepisu art.242 ustawy z dnia27 sierprua2009 r, o finansachpublicznych (Dz,
U Nr 157,po2.1240ze zm.).
2, Kwota zaplanowanejw wydatkach budzefu rezęrw ogólnej, określonaw $ 3 postanowień
uchwałymieścisię w granicach określonychw przepisie art. 222 ust, 1 ustawy finansach
publicmych.
unormowańzaułartych
w projekcieuchwałybudzetowejodpowiadawymogomustawyo
3. Za\<ręs
finansachpublicznych, a w szczegóInościart. 2I2 ustav'ry.Projekt uchwałyjest kompletny,

rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny ' Zal<resproponowanych upowaznień, jakie organ
stanowiący ma udzielió organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeŻen.
4. Skład Orzekający formuh"l'jenastępujące uwagi odnośnie ptzedłoŻonegoprojektu uchwały
budzetowej:
1) Dochody z wpŁat gmin na wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla zwierząt w
całościsklasyfikowano w

$ 2900 /wptywy z wpł'atgmin i powiatów na tzecz innych

jednostek samorządu terytorialnego orM związkow gmin lub związkow powiatów na
dofinansowarue zadan bieŻącycV, d Z planu wydatków oraz uzasadnienia do projei<tu
uchwały budżetowej wynika, że częśćwpłat przeznaczona jest na zakup inwestycyjny,
tj. zakup samochodu dostawczego na potrzeby schroniska dla zwieruąt. W rwirykl

z

powyżsrymwpłaty gminptzeznaczone nazakupy inwestycyjne winny być skiasyfikowane
w $ 6650 /Wpływy z wpłat gmin i powiatów na Tzeczjednostek samorządu tery.torialnego
oraz związków gmin |,ń zwiry,ków powiatów na dofinansowartie zadań inwestycyjnych i
zakupów inwesĘcyjnycV i za|iczone do dochodów majątkowych.
2) W postanowieniu $ 4 projekn: uchwały budzetowej zamieszczono upoważnienie dla
Zarządu Związku ,,do dokonywania zmian

w budzecie polegających na przeniesieniu

wydatków bieżących, w tym wynagrodzelia ze stosunku placy w ramach dziaŁu,,.Skład
orzekający wskazuje, iz treśćtego upowaŻrueńa naleiy ograriczyć do zmian wydatków na
wynagrodzen7a ze stosunku placy, bowiem Zarząd Związku posiada uprawnienie do
dokonywania innych zsnian wydatków biezących na mocy art.257 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych. Zatem upowaznienie zamieszczone w $ 3 ust. 1 projektu uchwały budzetowej
w częścipokrywa się z upowaznieniem ustawowym.
3) W projekcie uchwałyprzywołanojako podstawęprawnąjej podjęcia m'in. przepis art,2I4 i
2I5

ustawy o finansach publicznych, który określaobligatoryjny zakres zatącznków do

uchwały budzetowej jednostki samorządu ter1'torialnego,które nie występują w budzecie
Związku.
Mając na uwadze całoksŹah przeprowadzonego badania Skład orzekający postanowił jak w
sentencji.
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Zofialigocka

od uchwaĘ Składu orzekającego sfuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

