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SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Pomaniu
z dnia4 kwietnia2016r.
w sprawie w}razenia opinii o przedłożon1'rn
ptzez Zarząd Zitryku Gmin Regionu Słupeckiego
sprawozdaniuz wykonaniaplanu finansowego(budżetu)Zutiązkuza20l5 rok.
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony Zuządzentem
Nr 4/201ó Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 styczńa 2016 t.
w składzie:
Przew odnicząca: Zofia Ligocka
Cztonkowie:
RenataKonowałek
LeszekMaciejewski
dziatrającna podstawie art. 13 pkt 5 i art' 19 ust. 2 ustawy z drtla 7 paździemika 1992 r. o
regionalnychizbachobrachunkowych(Dz. U . z 2012r. poz. 1113 ze zm.) oruzw związkuz art.267
ustawyZ dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpubliczrych @z U. 2013 poz' 885 ze zm.) vłynia o
przedłożonym
przsz Zarząd'Zw"'az]il Gmin Regionu Słupeckiego
z wykonaniaplanu
finalsowego@udżrctu)
zaf015 tok w"razz informĄą o staniemienia Związku
opinię pozyĘwną
Uzasadnienie
roczrre
Przedmiotembadaniastanowiqcynpodstawędo wydanianiniejwejopinii byłosprawozdanie
z wykonaniaplanufinansowego(budźrctu)
ZwiązkuGmin Regionu Słupeckiegow roku2015przedłożone
fut. Izbie w dniu 16 marca2016 r. Skład Orzekający zapoznałsię takżez uchwałąbudżetową na
2015 rok wraz ze zmianami oIaz zę spręwozdaniamibudżetowymi.
I.1. Przedłożonesprawozdanie zawieta częśÓopisową i tabelaryczną. W częścitabelarycznej
przedstawiono dochody i tłydatki w pełnej szczegółowościklasyfikacji budżetowej
' tj. w
szczegółowości
uchwalonegoplanu finansowego(budżetu)Zvttag'ktlna 2015 r. W części
opisowej Zarząd Zwięku zawarł informację o źródłach nea|izowutych dochodów z
podaniem wielkości wpłat wniesionych przez poszczególne Gminy oraz o rodzajach
wydatków wykonanych w poszczególnych podziałkachklasyfikacji budżetowej.
Szczegółowośódanych o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach odpowiada
szczegółowości
uchwałybudŹetowej'a zatemspełnionyzostałwpóg z art.2ó9 pkt 1 ustawy
o finansach
publicznych.
2. Wykonanie podstawowychwielkościbudżetuza 2015 t., przedstawiałosię następująco:
_ dochodyw wysokości338.505'24zł' co stanowi |00'70 % planu, w całości
stanowiły
dochody bieżącebudzetu,
_ wydatki w wysokości342.757,54zł, co stanowi 92'66 % planu, w całościstanowiły
wydatki bieżącebudżetu.
Budżet 2015 roku zamknąłsię defic1temw kwocie 4.252'30 zł, przy zaplanowanymw
budżeciedeficytemw kwocie 33.735zł. Def,rc1tbudietu, zgodniez planem określonym
w
uchwale budżetowej,sfinansowany zostałśrodkamiz nadwyżkibudżetowejz lat ubiegĘch.

Na koniec roku budżetowęgoskumulowana nadryŻka budżetowaz lat ubiegłych wynosi
29.483,64 zł. Wykonane dochody bieżącepowiększone o nadwyżkębldżetową z lat
ubiegłychsą Wż.szęniŻ zręa|izowanewydatki bieizące,a zatem spełnionyzostałwarunek z
art.242 ustawyo finansachpublicznych.
3. Ana|iza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu Z wykonania planu
f,rnansowego(budzetu)Związku z k-wotamiplanowanymi w uchwale budżetowejna 2015 rok
oraz danymi zawaĘmi w przedłożonychsprawozdaniachbudzetowych wykazałazgodnośó
kwot planowanych i wykonanych w dokumentach pruedłoi.onychtut. Izbie, za wyjątkiem
omytki pisarskiej w tabeli dochodów budzetu Zviązku, stanowiącej załącznik nr 1 do
gdzie nie wpisanokwoty planu dochodóww dz. 900 rozdz' 90013 $ 0960,a z
sprawozdania,
uchwałybudżetowejwynika, Źe w tej podziałcezaplanowano\^pły!vyz darcv ?llw kwocie
749'00zł(uchwałaNr
IIIi13/20I5
z20.05.2015r.).
II. Ptzedłożzona
informacja o stanie mienia Związku zawieru daneo składnikachmienia Zv,l.qzkl
oraz jego wartości,w tym o środkachtrwałych(budynkach,budowlach i środkachtransportu),
wartościachniematerialnych i prawnych, pozostĄch środkachtrwałych oraz o akt}"wach
trwałychw inwestycjach rczpoczęĘch (środkachtrwĄch w budowie). W częścitabe|arycznej
podanorównież wartośÓzmian w staniemienia od dnia złożentapoprzedniejinformacjr.
Skład orzekający ocenił, że informacja o stanie mienia Związku została opracowana z
zachowaniempostanowień art.267 tlst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
oublicznvch.
W ocenie Składu orzekaj ącego przedłożonesprawozdanie Z wykonania budżetuza 2015 rok

-?Zofia Ligocka
Pouczenie:od opinii zawańej w niniejszej uchwale sfuży odwołaniedo pełnegoskładuKolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszejuchwĄ.

