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Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 20II r.
v'ryrtzającaopinię o informacji o przebiegu wykonania budzetu zapierwsze półtocze 20I| r.
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony
Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu nr 1Il2009 z dnta 6lipca
2009 r. ze zmianami w osobach:
Przewodnicząca : Zofta Ligocka
Członkowie:
Leszek Maciejewski
Renata Konowałek
dzlałając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 200I r. nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z
art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia f009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz.
|240 ze zm.) o przedłozonejprzez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania budzetu
zapierwsze półrocze2011 roku vtyraza
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Na podstawte przedłoionej przez Zarząd Związku
_ informacji o przebieguwykonania bucżetuza pierw.szepołtocze2011 roku,
_ wIaz z informacjąo ksŹałtowaniusię wieloletniej prognozy finansowej'
Skład orzekający ustalił, że informacja przedłozona zostaław terminie określonymw aIt. 266
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zawiera dane wymagane uchwatą nr uchwatą Nr
4l20I0 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 75 czerwca 2010 roku w
sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetuZwiązku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze połrocze,informacji o ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu r ea|izacji przedsięwzięć.
I. Skład orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetuzapoznał się takżez
uchwałą budżetową(po zmianach) na 20II r. i ze sprawozdariami dotyczącymi pierwszego
półrocza2011 roku. Na tej podstawie ustaliłco następuje;
1. Plan dochodów i wydatków budzetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym
po zmianach budzetem na20l1 rok.
2. Wykonanie podstawowych wielkościbudżetuzapierwsze połrocze20I| r., wyniosło:
dochody w kwocie 239.563,15zł',co stanowi 69,660ńplanu, w tym dochody bieŻące
239.563,15 zł, co stanowi 69,66oń p|artu,
wydatki w wysokosci 157.777,68 zŁ, co stanowi 42,52 %op|anu, w tym wydatki
bieŻąceI57.777,68 zł',co stanowi 42,52 %oplartu,
_ zaplanowanychwydatków majątkowychw wysokoŚci 17.000nie wykonano.
3.

W pierwszym półroczu 2011 roku Związek osiągnąłnadwyzkę dochodów nad wydatkami
w kwocie 81'785,47zt',przy planowanym deficycie w wysokości27.I50 zł

4 . Z przedłożonej informacji wynika, Że na koniec okresu sprawozdawczego Związek
posiadał zobowtązania, ale nie były one wymagalne.

5 . Dane wykazane w informacji zgodne sąz danymi wykazanymi w sprawozdaniach
przedłoŻonychzaokres od 1 stycznia do 30 czerwcaf}|Ir. za wyjątkiem błędów
rachunkowych lub pisarskich w częściopisowej informacji :
na str'3 podano,izw dz.750 rozdz.75095 $ 2900 planowanedochodywynoszą 82'988
zł i wykonane 4I,494,32 zł, a zgodnie z uchwałąbudzetową i danymi v'rykazanymi w
sprawozdaniu Rb-27S oraz częścitabelarycznej informacji plan wynosi 83.344 zł, a
wykonanie 4I.672,16 zł,
w dziale 900 wykazano wykonanie planu wydatków w wysokości88.750,74zł'(str,5),
a Ze Sprawozdania z Rb-28S oraz częścitabelarycznej informacji wynika kwota
79.84,7,08
zł,
na str. 4 vtykazano'iz kwota planowanych dochodów w rozdz.90013 $ 2900 wynosi
I25.8|6 zł, a zgodnie z uchwalonym planem finansowym i planem wydatków
wykazanym w Sprawozdaniem Rb27S oraz częścitabe|arycznejinformacji dochody z
tego źrodł'a
zaplanowano w wysokości 125.016 zł.
II. W informacji o ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej zat'ącznik
Nr 2 do uchwały Zarządu:
1. Zarząd Związku v,rykazałzmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w
okresie I potrocza 201 I r.
2. Zaruąd poinformował także, ie Związek nie realizuje wieloletnich programów
inwestycyjnych, ktore na|eiałobyująć w wykazie przedsięwzięć w WPF.
3. Zll,iązek nie planował zadłużzenia
i jak wynika Ze sprawozdania Rb-Z długu nie posiada.
Zatządnie zamieściłdanych na ten temat w przedŁoŻonejinformacji.
Biorąc powyŻszepod uwagę Skład

Zofta Lisocka

Pouczenie:
od opinii zawartejw niniejszej uchwale słuzy odwołaniedo Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Poznaniu' w terminie czternastudni od daĘ doręczeniauchwaĘ.

