UchwaJa Nr SO-0952/28/5/Ko/2013
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrazenia opinii o projekcie uchwaly budzetowej
Z w i ^ u Gmin Regionu Shipeckiego na 2014 rok.

Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz^dzeniem
Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku,
ze zm. w osobach:
Przewodnicz^ca: Zofia Ligocka
Czlonkowie:

Renata Konowalek
Leszek Maciejewski

dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) wyraza o przedlozonym
przez Zarz^d Z w i ^ u projekcie uchwaly budzetowej Z w i ^ u Gmin Regionu Shipeckiego na 2014
rok
opinif pozytywn^
Uzasadnienie

Zarz^d Z w i ^ u Gmin Regionu Shipeckiego w dniu 18 listopada 2013 roku przedlozyl
tutejszej Izbie projekt uchwaly budzetowej na 2014 rok w celu zaopiniowania. Wraz z projektem
przedlozone zostalo uzasadnienie do uchwaly.
Szczegolowosc projektu oraz zakres danych wymaganych w uzasadnieniu odpowiada wymogom
okreslonym uchwaly Nr 7/2010 z dnia 14 wrzesnia 2010 r. Zgromadzenia Zwiejzku Gmin Regionu
Shipeckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej
1. W projekcie budzetu ustalone zostaly:
- dochody w wysokosci 335.951 zl, w tym dochody biez^ce w wysokosci 335.951 zl,
- wydatki w wysokosci 335.951 zl, w tym wydatki biez^ce w wysokosci 335.951 zl.
W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano budzet zrownowazony.

Proponowane w projekcie budzetu dochody biez^ce sq^ rowne pianowanym wydatkom
biez^cym, a zatem spelniony zostanie wymog wynikaj^cy z przepisu art. 242 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).
2. Kwota zaplanowanej w wydatkach budzetu rezerwy ogolnej miesci siq w granicach okreslonych
w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy ofinansachpublicznych.
3. Zakres unormowah zawartych w projekcie uchwaly budzetowej odpowiada wymogom ustawy
o finansach publicznych, a w szczegolnosci art. 212 i 215 ustawy. Projekt uchwaly jest
kompletny, rachvmkowo zgodny i wewn^trznie spqjny.
4. Z uzasadnienia do projektu uchwaly budzetowej wynika, ze Zwi^ek planuje przeznaczyc
wydatki na sfinansowanie kosztow funkcjonowania schroniska dla zwierz^t i utrzymania
organow Zwiazku.
5. W materialach informacyjnych towarzysz^cych projektowi budzetu Zwiazku w tabeli
porownawczej wydatkow (str. 9) popelniono oczywist^ omylk? pisarsk^ wykazuj^c wydatki
planowane w projekcie budzetu na 2014 r. w rozdz.75075 § 4210 w kwocie 1.350 zl, podczas
gdy zarowno z kwoty podsumowania wydatkow rozdzialu jak i z zal^cznika Nr 2 wynika, ze
wiima bye kwota 1.315 zl.

Maj^c na uwadze caloksztah przeprowadzonego badania Sklad Orzekaj^cy postanowii jak
w sentencji.

, Przewoc nicz^ca
Skladu Orzekaj^cego
Zofia Ligocka

Pouczenie: Od uchwaly Skladu Orzekaj^cego shizy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dor^czenia uchwaly.

