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UCHwAŁA

Nr So-0955 t9l5tKot20t|

Składuorzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie wyraŻeniaopinii o wniosku Komisji Rewizyjnej ZwiązkuGmin
Regionu Słupeckiego w
sprawie udzielenia absolutoriumZarząd,owtZwięku za 2O|0 rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w PoznanivW7naczony
Zarządzeniem
Nr 1 1/2009PrezesaRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia6
lipca 2009 r.w osobach:
Przewodni cząca: Zoftaligocka
Członkowie:
Jozef Goździkiewicz
Leszek Maciejewski
działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z drua puździemika
7
|992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.IJ. z200| r. Nr 55,poz. 577)
iart. 18a ust 3 w zwiądos,z
art.73austawy zdtia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz.tJ. z2OO|
r. Nr 142 poz. |59! z
późn. zm.) po zapoznariu się z wnioskiem Komisji Rewizyj nej
ZitązkuGmin Regionu Słupeckiego
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zwiąfi<u,za2O10 r.
wyruŻanastępującąopinię:
Przedmiotowy wniosek doręczony tut. Izbie w dniu 13 maja 2O1I
r., wyraŻony został w
uchwale nr l/|l201l z dnia 10 maja 20II t.'któta zawiera równieŻ
załącznk i uzasadnienie. W
sentencji uchwały Komisja wyrazit.apozytywną opinię o wykonaniu planu
finansowego Związku za
2010 t i sformułowała wniosek o udzielenię absolutorium
Zarządowi Związku. Do uchwały
dołączony został załączlik, w którym Komisja ponownie wyreża,,Wniosek
w sprawie udzielenia
Zaruądowi Zwiąilal absolutorium,,, przy czym w załączliku Komisj
a wskazała, że sformułowała
wniosek po rozpatrzeniu i zapoznariu się ze sprawozdaniem
finansowym' sprawozdaniem z
wykonania budzetu oraz opinią Regionalnej Izby obrachunkowej
o tym sprawozdani u, a takżez
informacj ą o starriemienia komunalnego.
W uzasadnieniu wniosku Komisja Rewizyjna poinformował'a,
Że przeana|izowała dokumenĘ
księgowe w zakresie ich zgodności z zapisami w księgach
oraz sprawdziła cry na wykonanie
ogrodzenia na schronisku były złozoneoferty i czy zastałsporządzony
kosztorys.
W ostatnim akapicie uzasadnienia Komisja stwierdziła, ie rea|izowane
przez Związek zadarńabyĘ
zgodne z obowią,zującymiprzepisami oraz zapisarti statutu,
a operacje gospodarcze były naleŻycie
udokumentowane, przy crym nie podata jakie zadania sprawdziła jakie
i
dokumenty poddała
kontroli. Komisja przekazaŁaZgromadzeruuZwiązkujedyne ustalenie,
ienawykonanie ogrodzenia
schroniska qpłynęły 4 oferty i wybrano ofertę najtańszą,
Komisja nie podała, cry dla
kontrolowanego zamówienia został opracowany kosztorys inwestorski.
Pozostała częśćuzasadnienia Komisji jest wierną kopią danych
zatieszczonych w sprawozdaniu
Zar ządu Zvttązku o wykonaniu budzetu.
Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformułowaławniosek o udzieleni
e Zarządowi Związtłt
absolutoriumzaZ\IO rok. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna
podjęłajednomyślnie.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej
w Poznaniu
wyraża opinię, ze wniosek Komisji Rewizyjnej Zwiqzku Gmin Regionu
Słupeckiegoo udzielenie
Zarządowi Związku absolutorium zą 20 ] 0 rok zostąt uzasatInionyz wyżejwymienionymi
uwagami.
Pouczenie
od opinii zawartej w niniejszej uchwale słuzy odwołanie do pełnego
składuKolegium
Izby obrachunkowej w Poznaniu w terminie 1a łni od daĘ doręczenia
uchwaĘ.
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