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Skiadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrazenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zwiqzku Gmin Regionu Slupeckiego
w sprawie udzielenia absolutorium Zarzqdowi Z w i ^ k u za 2013 rok.

Sklad

Orzekajqcy

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w

Poznaniu

wyznaczony

Zarzqdzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia
2013 r. ze zmianami w osobach:
Przewodniczqca: Zofia Ligocka
Czlonkowie:

Renata Konowalek
Leszek Maciejewski

dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U . z 2012 r. poz. 1113) i art. 18a ust 3 w zwiqzku z
art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U . z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
po zapoznaniu si? z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zwiqzku Gmin Regionu Slupeckiego w
sprawie udzielenia absolutorium Zarzqdowi Zwiqzku za 2013 r. wyraza nast^pujqcq opini?:

Przedmiotowy wniosek, dor^czony tut. Izbie w dniu 14 kwietnia 2014 r., wyrazony zostal w
uchwale Komisji Rewizyjnej Zwiqzku Gmin Regionu Slupeckiego Nr IV/4/2014 z dnia 10
kwietnia 2014 r., ktora zawiera rowniez zalqcznik i uzasadnienie. W sentencji uchwaly Komisja
wyrazila pozytywnq opini? o wykonaniu budzetu Zwiqzku za 2013 r. i sformulowala wniosek o
udzielenie absolutorium Zarzqdowi Zwiqzku. Do uchwaly dolqczony zostal zalqcznik, w ktorym
Komisja ponownie wyraza „Wniosek w sprawie udzielenia Zarzqdowi Zwiqzku absolutorium". W
tresci zalqcznika Komisja wskazala, ze sformulowala wniosek po rozpatrzeniu i zapoznaniu si?
ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budzetu oraz opiniq. Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a takze z informacjq o stanie mienia komunalnego.
Komisja Rewizyjna poinformowala, ze dokonala kontroli umow zawartych 2013 roku zwiqzanych
z realizacjq wydatkow budzetu w 2013 r. oraz sprawdzila procedur? wylonienia wykonawcy
uslugi wywozu odpadow segregowanych. Komisja ustalila, ze wykonawc? uslugi wybrano w
post?powaniu przetargowym z zastosowaniem przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych i
wybrano ofert? z najnizszq cenq. W toku kontroli sprawdzono rowniez wydatki na zakup paliwa
do samochodu shizbowego i stwierdzono, ze karty drogowe zostaly prawidlowo rozliczone.
Komisja przeanalizowala rozliczenia Zwiqzku z Zakladem Ubezpieczeh Spolecznych i Urz?dem
Skarbowym i stwierdziia, ze wydatki zostaly poniesione zgodnie z planem.

W toku kontroli Komisja sprawdzila zgodnosc sprawozdan fmansowych z ewidencjq^ ksi?gowq.
Na podstawie analizy informacji o stanie mienia i ksiqg inwentarzowych ustalono, ze srodki
trwale zostaly prawidlowo zaewidencjonowane, a dane wynikajqce z kont O i l i 013 sq^zgodne
zapisami w ksi^gach inwentarzowych i ksi?dze srodkow trwalych.
W podsumowaniu Komisja stwierdziia, ze realizowane przez Zwiqzek zadania byly zgodne z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zapisami statutu Zwiqzku.
Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformulowala wniosek o udzielenie Zarzqdowi
Zwiqzku

absolutorium za 2013 rok. Decyzj? w tej sprawie Komisja Rewizyjna podj?la

jednomyslnie.

Biorqc powyzsze pod uwagq Sklad Orzekajq(y Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Poznaniu wyraza opiniq, ze wniosek Komisji Rewizyjnej Zwiqzku Gmin Regionu Shipeckiego o
udzielenie Zarzqdowi Zwiqzku absolutorium za 2013 rok zostal nalezycie uzasadniony.

Pouczenie
Od opinii zawartej w niniejszej uchwale shizy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dor^czenia uchwaly.

Regionalnej

Izby

Przerwodniczqca Sh ladu Orzekajqcego
Cztonek. Colegium
Zqfia Ligocka
Otrzymuja:
1 .Przewodniczqcy Zgromadzenia Zwiqzku
Gmin Regionu Slupeckiego,
2. A/a.

