Uchwała Nr So.09 5711'l 5lKol201'5
SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 19 listopada2015roku
w sprawie:WruŻeniaopinii o projekciewieloletniejprognozyfinansowej
Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

SkładOrzekającyRegionalnejlzby obrachunkowejw Poznanilryznaazony Zarządzeniem
Nr 7/2013Prezesa Regionalnejlzby obrachuŃowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku,
ze zm. w osobach:
Przewodnicząca:Zofia Ligocka
Członkowie:

Renata Konowałek
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puŹdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunko}vych (Dz.U. z 2012 r,) poz.lll3

ze zm.), wyrzrŻa o

ptzedłoionym przez Zarząd Zwiqzku Gmin Regionu Słupeckiego projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2019
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20|6 _ 20|9 Zwiqzku
Gmin Regionu Słupeckiego zostat przedtozony tutejszej lzbię w dniu 6 listopada 2015 roku.
Wydając niniejszą opinię Skład orzekający zapoznałsię z następuj4cymi dokumentami będącymi
w posiadaniu lzby: uchwałąbudzetow4 na 2015 rok, projektem uchwały budżetowej na 2016 rok
oraz sprawozdaniarni budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzięit3l.12.2014 r. i30.09.2015 r.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane
przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.). Planowane wielkości budzetowe w latach objętych prognozq zapewniają
ptzestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach pubiicznych.
2. Z ptojektu uchwały wynika, że okres objęty wieloletnią prognozą finansową odpowiada
wymogom wynikającym zprzepisu art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Związek nie posiada zadłuienia i nie planuje długuw okresie objętym prognozą.
4. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się realizacji przedsięwzięó'

5. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodnośóz projektem
uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wymaganym Trt. 229 ustawy o finansach
publicznych.
6. Skład orzekający zvmaca uwagę' Że treść,
postanowienia $ 3 uchwały winna mieó brzmienie:
,,Tract moc uchwała Nr IlIl2014 Zgromadzenta Związku Gmin Regionu Słupeckiego z drua |7
grudnia 20|4 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiqzku ze zmianarrti,,.Utrata
mocy obowiązującej ww. uchwały nastąpi w dniu wejściaw iycie nowej uchwały na|ata20|62019.
Majęc powyŻszenawzg|ędzie Skład orzekający postanowiłjak w sentencji.

Prze

Zofta Ligocka

Pouczenie: od niniejszej uchwały Składu orzekającegosłuzy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

UchwałaNr So.09 5211'
l 5lKol20t5
SkładuorzekającegoRegionalnejIzby obrachunkowejw Poznaniu
z dnia19 listopada2015roku
w sprawie:wyruŻetiaopiniio projekcieuchwałybudżetowej
Zvńqzku Gmin Regionu Słupeckiegona 2016 rok.
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowejw Poznaniuryznaczony Zarzqdzeniem
Nr 7/2013PrezesaRegionalnejIzby Obrachunkowejw Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku,
ze zm. w osobach:
Przewodnicząca:Zofia Li gocka
Członkowie:

RenataKonowałek
LeszekMaciejewski

działającna podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puŹdziemika 1992 t.
o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) vtyrażao
przedłożonymprzez Zaruąd Zw4zku projekcie uchwały budzetowej Zwiqzku Gmin Regionu
Słupeckiego
na 2016rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
ZarządZwiryku Gmin Regionu Słupeckiegow dniu 9listopada 2015 roku przedłoŻył'
tutejszej
Izbie projekt uchwały budżetowejna 2016 rok w celu zaopiniowania. Wraz z projektem
przedłoionezostałouzasadnieniedo uchwałyoruz materiałyinformacyjne.
projektuoraz zakes danych wymaganychw uzasadnieniuodpowiadawymogom
Szczegółowość
określonym
uchwałąNr 7/2010z dnła14 września2010r. ZgromadzeniaZvńqzku Gmin Regionu
Słupeckiegow sprawietrybu prac nad projektemuchwałybudzetowej.
1. W projekciebudzetuustalonezostńy:
- dochodyw wysokości
zł,
348.882zł,w tymdochodybieiącew wysokości348.882
- wydatkiw wysokości
zŁ.
348.882zł,w tymwydatkibieiącew wysokości348.882
W projekcieuchwałybudżetowejzaplanowanobudzetzrównoważony.

Proponowane w projekcie budzetu dochody bieżz4ce Są równe planowanym wydatkom
bieżącym, a zatem spełniony zostanie lvymóg wynikaj4cy z ptzepisu art. 242 ustawy
zdniafT sierpnia2}}9r.o finansachpublicznych(Dz.U.z20I3 r.poz.885 ze zm.).

2. Kwota zaplanowanej w wydatkach budżeturezerwy ogólnej mieścisię w granicach określonych
w przepisie art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
J.

Za\<tęs unormowań zawartych w projekcie uchwały budzetowej odpowiada wymogom
określonym w art. 2I2 ustav,ryo finansach publicznych.

Projekt uchwały jest kompletny,

rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.

4, Z uzasadnieniado projektu uchwałybudzetowejwynika, ie Związek planuje przeznaczyĆ
wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania organów Zwiqzku oraz funkcjonowania
schroniskad|a zwierząt.
5. W związku tym, ie uchwaleniebudzetuna rok 2016 winno nastąpiódo 31 grudnia2015 roku
Skład orzekający zwraca uwagę' iz tteśÓpostanowienia$ 7 projektu uchwałybudzetowej
winna brzmieć: ,,Uchwaławchodzi w iycie z dniem 1 stycznia2016 roku i podlegaogłoszeniu
w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego''.
Maj4c na uwadze całoksztah przeprowadzonego badania Skład orzekający postanowił jak
w sentencji.

Pouczenie: od uchwały Składu orzekającego sfuzy odwołanie do Kolegium Regiona|nej Izby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

