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Sktadu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
zdnia 16 srudnia2010r.
w sprawie: WtaŻenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Zwlązku Gmin Regionu Słupeckiego
naZ}Il rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu .vqiznaczony
ZarządzentemNr 1112009Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca
2009 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicząca: Zofta Ligocka
Członkowie:

JozefGoździkiewicz
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200I r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) wyraŻa o
przedłoŻonp przez Zarząd Związku projekcie uchwały budzetowej Związku Gmin Regionu
Słupeckiegona 2011 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
I.
Zarząd Zwtązku w dniu 16 listopada2010 r. przedłoŻyłtutejszej Izbie projekt uchwały budzetowej
na20l1 r., celem zaopiniowania.Wraz z projektem przedłoŻone
zostałouzasadnieniedo uchwały.
W dniu 14 września2010r. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupeckiegopodjęłouchwałę
Nr 7/2010w sprawie:trybu prac nad projektemuchwałybudzetowej.
Szczegółowośćprojektu oraz zakres danych wymaganych w uzasadnieniu odpowiada wymogom
okreŚlonym w/w uchwałą.
il.
1. W projekcie budżetuustalone zostaŁy:
- dochodyw wysokości343.885zł,w tym dochodybiezącew wysokości343.885zł.,
- wydatki w wysokości343.885 zł',w tym wydatki bieŻącew wysokości343.885zł,
Prognozowane w projekcie budżetu dochody biezące są równe planowanym wydatkom
biezącym, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r . o finansachpublicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
f. ZaŁ'resunormowań zawartych w projekcie uchwały budzetowej odpowiada wymogom ustawy o
finansach publicznych, a w szczego|nościart. 2|2 ustavty. Projekt uchwały jest kompletny,

rachunkowo Zgodny i wewnętrznie spójny. Upowaznienie dla Zarządu Związku do lokowania
wolnych środkównie budzi zastrzeŻęn.
III.
Skład orzekający wskazuje, Że w projekcie uchwały budzetowej wystąpiły nizej
wymienione uchybienia:
1. W projekcie uchwałybudzetowejpo stroniewydatków w dz,758 rozdz.75818 $ 4810
zaplanowano rezerwę budzetu w wysokoŚci 350 zł, co stanowi 0,101 yo, |ecz w
postanowieniach uchwały nie określono czy jest to rezerwa ogólna, czy tei celowa.
Informacja taka została zamieszczona w uzasadnieniu do projektu uchwały, które nie jest
częściąnormatyvvną.
f.

W postanowieniu$ 3 ust. I zamieszczonoupowaznienied|aZarządu ,.do dokonywaniazmtan
w budzecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i
rozdział.amiw ramach działu, w tym wynagrodzęnia ze stosunku pracy''. Skład orzekający
wskazuje, iz tręśctego upowaŻnienia na|eŻy ograniczyÓ tylko do zmian wydatków na
wynagrodzenia zę stosunku pracy' bowiem uprawnienie do dokonywania innych przeniesień
miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wył'ączeniemwydatków majątkowych
Zarząd Związku posiada na postawie przepisu urt.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze całokształtprzeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w
s e n t e n ci .i
Przew dnicząca
rzekającego
Zofta Ligocka
Pouczenie: od uchwały Składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczeniauchwały.

