UchwałaNr so.0952 l 8 l 5 l Ko / 2012
Składuorzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r.
w Sprawie:wyraienia opinii o projekcie uchwały budzetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego
na f013 rok.
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony
ZarządzeniemNr 1 112009Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca
2009 r. Zę zm. w osobach:
Przewodnicząca: Zofia Li gocka
Członkowie:

Jozef Goździkiewicz
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. |9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych(Dz.U. z2012 r., poz. l113) vtyraŻao przedt.ozonymprzęZ
Zarząd Związku projekcie uchwałybudzetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiegona2013 rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Zarząd Związku w dniu 14 listopada 20|2 r. przedł'oŻył tutejszej Izbie projekt uchwały
budzetowej na 20|3 r., celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłozonezostał'ouzasadnienie
do uchwały.
projektu oraz zakręs danych wymaganych w uzasadnieniu odpowiada wymogom
Szczegołowość
określonymuchwałąNr 712010z dnia 14 vtrzesnia2}lO r. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu
Słupeckiegow sprawie trybu prac nad projektem uchwaty budzetowej.
1. W projekcie budzetuna f0I3 r. ustalonezostały:
. dochody w wysokości395,654 zt',w tym dochody bieŻącew wysokości395.654 zł.,
- wydatki w wysokości395.654 zł, w tym wyd atki bieŻącew wysokości3 95.654 zł.
Planowane dochody bieŻąceSąrÓwne wydatkombieŻącYffi,& zatem spełnionyzostanie wymog
wynikający z przepisu art. 24f ustawy z dnia f7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U Nr 157,poz. 1240ze zm.).
f.

Kwota zaplanowanej w wydatkach budzetu rezerwy ogÓlnej, określonaw $ 3 postanowieri
uchwały mieści się w granicach określonychw przepisie art. 22f ust. I

ustawy finansach

publicznych.
3. Zakres unorTnowanzawartych w projekcie uchwały budŻetowejodpowiada wymogom ustawy o

finansach publicznych, a w SzczegÓlnościart.212 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny,
rachunkowo zgodny i wewnętrznie spojny.
4. W $ 4 projektu uchwały budzetowej Zarząd zaproponowałpostanowienię o treści,,UpowaŻnia
się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatkow w zakresie wynagro dzen zę
stosunku pracy". Przepis art. 258 pkt I ustawy o finansach publicznych stanowi, ze organ
stanowiącyjednostki samorząduterytorialnego moie upowaznic zarząd do dokonywania innych
zmian w planie wydatkow niŻ określonew art. 257, z v,ryłączeniemprzeniesieri wydatkow
między

działarni. Zaprojektowane przęz

dookreślenia' iz

Zarząd

Związku

upowaznienie

nie

zawiera

dokonywane na jego postawie zmiany planowanych wydatkow na

wynagrodzenia ze stosunku pracy' mogą nastąpić tylko w ramach działu, co pozostaje w
sprzecznościz ww. przepisem.

Mając na uwadze całokształtprzeprowadzonego badania Skład orzekający postanowił jak w
sentencji.
Przewodntcząca
Składuorzekającego
f\

Zofia Ligocka

Pouczenie: od uchwały Składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

