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SkładuorzekającegoRegionalnejIzby obrachunkowejw Poznaniu
z dnia 1 kwietnia2015 r.
przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie vtyraŻeniaopinii o przedł'oŻonym
sprawozdaniuz wykonaniaplanu finansowego(budzetu)ZwiązkuzaZ}IL rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu Wznaczony Zarządzeniem
Nr 7i2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 r.
ze zmianami w składzie:
Przewodni cząca: Zofta Ligocka
Członkowie:

Renata Konowałek
Józef Goździklewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkolvych(Dz. U. z20I2 t. poz. 1|I3 ze zm.) orazw zwtązku z art.267
ustawy z dnta 27 sterpnta2009 r. o finansach publiczrych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) wyaia o
przedłożonymprzez Zarząd Zw|ąZklu Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z rvykonania planu
finansowego@udzetu)zaf0|4 rok wraz z informacjąo stanie mienia Związku
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Przedmiotem badaniastanowiąpympodstawędo wydanianiniejs'ej opinii byłosprawozdanierocme
z wykonania planu finansowego@udzetu)Zw|ą?ka|Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2014 przedłoinne
tut. Izbie w dniu 16 marca}}I5 t. Skład orzekający zapoznał się takze z uchwałąbudżetową na
2014 rok vftaz ze zmianani orM ze sprawozdaniami budzetowymi.
I.1. Przedłozone sprawozdanie zawiera część,opisową i tabelaryczną. W części tabe|arycznej
przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowościklasyfikacji budżetowej, tj. w
szczegółowościuchwalonego p1anu finansowego (budzetu) Zwiryku na f0l4

r. W części

opisowej Zarząd Związku zawarł. informację o źródł'ach zrea|izowanych dochodÓw z
podaniem wielkości wpłat wniesionych przez poszczególne Gminy oraz o rodza1ach
wydatków wykonanych w poszczególnych podziałkachklasyfikacj i budzetowej.
Szczegółowość danych o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach odpowiada
szczegółowościuchwały budzetowej, a zatem spełniony został'lYymóg z art.269 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
2. Wykonanie podstawolvych wielkości budzetu za 2014 r., przedstawiałosię następująco:
dochody w wysokości 336.048,57 zł.,co stanowi 100 %op|anu, w całościstanowiły
dochody bieiące budżetu,
wydatki w wysokości 340.082,48 zł, co stanowi 9| % planu, w całościstanowiły
wydatki bieŻącebudżetu.
Budzet 2014 roku zanknf, się deficytem w kwocie 4.033,9I zł', ptzy zaplanowanym w
budżecie deficy.temw kwocie 37.769 zł.Deficyt budżetu,zgodnie zplanem określonymw
uchwale budżetowej,sfinansowany został.środkamiz nadvtyżki budzetowej z |at ubiegłych.

Dochody bieżącepowiększone o nadwyz:kębudzetowąz lat ubiegłych uzyskano na poziomie
wyŻszym niz wydatki bieżące, a zatem spełniony został. warunek z art. 242 ustawy o
finansach publicmych.
3. Ana|iza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania planu
finansowego (budietu) Związklz kwotami planowanymi w uchwale budzetowej na20l4 rok
otaz danymi zawaĘmi w przedłozonych sprawozdaniach budżetowych vtykazałazgodnośó
kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłoŻonych tut. Izbie, za wyjątkiem
omyłki pisarskiej w częŚci opisowej sprawozdania w odniesieniu do wydatków budzetu. Na
,150
lAdministracja publiczna/ w
str. 4 częściopisowej sprawozdaniavtykazato plan w dziale
kwocie 183.200 zł',podczasgdy w uchwale budżetowejw tym dzia|e zap|atowano wydatki w
kwocie 188.513 ,ł (w dz. 75O poza wydatkami na utrzymanie organów Związku w tozdz.
75095 zaplarrowanorównież wydatki na promocjęw rozdz.l5075).
II. Przedłozona informacja o stanie mienia Związku zavńera dane o składnikach mienia Zwiąil<tl
oraz jego wartości, w tym o środkachtrwałych (budynkach, budowlach i środkachtransportu),
wartościach niematerialnych i prawnych, pozostałych środkach trwałych oraz o aktywach
trwałych w inwestycjach rozpoczętych (środkachtrwałych w budowie). W częścitabelarycznej
podano również wartość zmiarl w stanie mienia od dnia złoierua poprzedniej informacji
natomiast nie opisano zakresu przedmiotowego zmiarl w mieniu Związku jakie nastąpiły w
trakcie rokl2014.
Mimo tej uwagi Skład orzekający ocenił, że informacja o stanie mienia Związku została
opracowana z zachowwtiem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dtia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.
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