UchwaJa Nr SO-0953/14/5/Ko/2015
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 wrzesnia 2015 r.
w sprawie wyrazenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu
za pierwsze polrocze 2015 r. Zwi^zku Gmin Regionu Slupeckiego

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 r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz^ca : Zofia Ligocka
Czlonkowie:

Renata Konowalek
Leszek Maciejewski

dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U . z 2012 r . , poz. 1113 ze zm.) w zwi^zku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 885 ze zm.) o przedlozonej przez Zarz^d
Zwi^zku Gmin Regionu Slupeckiego informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze polrocze
2015 roku wyraza
^
'

opinio pozytywn^

r

Uzasadnienie

Na podstawie przedlozonej przez Zarz^d Zwi^zku Gmin Regionu Slupeckiego informacji o
przebiegu wykonania budzetu za pierwsze polrocze 2015 roku wraz z informacji o ksztahowaniu si?
wieloletniej prognozy fmansowej

Sklad Orzekaj^cy ustalil, ze przedmiotowa informacja zostala

przedlozona w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane
wymagane uchwal^ nr 4/2010 Zgromadzenia Zwi^zku Gmin Regionu Slupeckiego z dnia 15 czerwca
2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Zwi^zku Gmin Regionu
Slupeckiego za pierwsze polrocze, informacji o ksztahowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej, w
tym o przebiegu realizacji przedsi?wzi?c.
I. Sklad Orzekaj^cy opiniuj^c informacj? o przebiegu wykonania budzetu zapoznal si? takze z uchwal^
budzetow^ (po zmianach) na 2015 r. i ze sprawozdaniami dotycz^cymi pierwszego polrocza 2015 roku.
Na tej podstawie ustalil co nast?puje :
1. Plan dochodow i wydatkow budzetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym budzetem
(po zmianach) na 2015 rok. Wykonanie podstawowych wielkosci budzetu za pierwsze polrocze 2015
r., wynioslo:
-

dochody w kwocie 173.334,75 zl, co stanowi 51,56 % planu, w tym calosc dochodow stanowiq
dochody biez^ce,

-

wydatki w wysokosci 166.726,47 zl, co stanowi 45,07 % planu, w tym 152.966,47 zl stanowi^
wydatki biez^ce a 13.760 zl stanowi^ wydatki maj^tkowe,

2. W pierwszym potroczu 2015 roku Z w i ^ e k Gmin Regionu Slupeckiego osi^gnql nadwyzk? dochodow
nad wydatkami w kwocie 6.608,28 zl, przy planowanym deficycie w wysokosci 33.735 zt. Przychody
Zwi^zku pochodz^ce z nadwyzki budzetowej z lat ubiegtych w wysokosci 33.735 zt w catosci planuje
si? zaangazowac w realizacj? budzetu 2015 roku. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano i nie
wykonano zadnych rozchodow.
3. Z przedlozonej informacji wynika, ze na koniec okresu sprawozdawczego Zwiazek Gmin Regionu
Slupeckiego nie posiadal zobowiazan wymagalnych, co potwierdza sprawozdanie Rb-Z o stanie
zobowiazan wedtug tytutow dtuznych oraz por?czen i gwarancji na dzieh 30.06.2015 r.
4. Dane wykazane w opiniowanej informacji zgodne s^ z danymi wykazanymi w sprawozdaniach
przedlozonych tutejszej Izbie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.
5. W cz?sci tabelarycznej informacji Zarz^d uj^l dane o wykonanych w I potroczu 2015 roku dochodach i
wydatkach w szczegotowosci uchwalonego budzetu, a w cz?sci opisowej

zamiescit informacje o

zrealizowanych dochodach wg zrodet i dane o gtownych grupach wydatkow budzetu poniesionych w
ramach poszczegolnych rozdziatow klasyfikacji budzetowej.
I I . W informacji o ksztahowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej:
1. Przedstawiono zmiany jakie nast^pity w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20152018. Zmiany dokonano w zwi^zku z wprowadzeniem nadwyzki budzetowej z lat ubiegtych, ktora
pozwolita na zwi?kszenie pianowanych wydatkow biez^cych i maj^tkowych.
2. Zarz^d poinformowat, iz Zwiazek nie realizuje „wieloletnich programow inwestycyjnych".
Bior^c powyzsze pod uwag? Sklad Orzekaj^cy orzekt jak w sentencji.
Przewodi iczaca

Zofia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie cztemastu dni od daty dor?czenia uchwaty.

