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SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z drua 25 kwietnia 2016r.
w sprawiewyraŹeniaopinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawieudzielenia absolutoium ZarządowiZitęk,l

za 2015 rok.

Poznaniu wznaczony
zarządzeniemNr 4lf016 PrezesaRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznani,l z drna28 sĘcznia
Skład orzekający Regionalnej lzby

obrachunkowej w

2016roku,w osobach:
P rzewodnicząca: Zofta Ligocka
Członkowie:

RenataKonowałek
LeszekMaciejewski

działającna podstawie art. 13 pkt 8 i art' 19 ust. 2 ustawy z dnla 7 perŹdziemika|992 r. o
regionalrrychizbach obrachunkowych(Dz. IJ. z 20|2 r. poz. 1113ze zm.) i ań. 18a ust 3 w
zvłi4zkuz art.73austav,ry
z dńa 8 marca 1990r. o samorządziegminnym(Dz.U.z20L3 r. poz.
594 ze zm.) po zapozrraniu się z wnioskiem Komisji Rewrzyjnej Zvia;zku Gmin Regionu
Słupeckiego w sprawie udzielenia absolutońum Zatządowi Związku za 20|5 r. wyraŻa
następującąopinię:
zostałw
Przedmiotowywniosek,doręczonytut.Izbie w dniu 15 kwietnia2016r., w}Tażony
uchwale Komisji Rewizyjnej Zu,tiązkuGmin Regionu SłupeckiegoNr I/1/2016z dnta 1I kwietnia
f0I6 r., klóra zawiera również załącznlk wraz z lzasadtieniem' w sentencji uchwały oraz
sentencji załącznikado uchwały, Komisja wytaziła pozyty,lvnąopinię o wykonaniu buÓżetu
Zwtązk:uza f075 r. i sformułowaławniosek o udzielęnie absolutońum Zarządowi Związku. W
treściuzasadnietia załączonegodo uchwały Komisja wskazała,że sformułowaławniosek po
rozpatrzeńu i zapoznanll się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania
budzetu oruz opinlą Regionalnej Izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,a takie z informacją
o staniemienia komunalnego.
W treści załączntka do uchwały Komisja Rewizyjna stwierdziła, Żę dane wykazane w
sprawozdaniuz wykonania bud'żetuZwiązku są zgodne z zapisuni w księgach rachunkowych.
Komisja sprawdziładochodyzaksięgowanena kontachrozrachunkowych7f0,750 i 760 oraz na
koncie budżetu901 i stwierdziła,że dochody są prawidłowo zaksięgowane i sklasyfikowane.
Komisja ustaliła również' że gminy opłacają składki w terminie wynikającym z uchwĄ
Zgromadzenla Zitękq

a opłatyza odbiór zlz/tetzątpozostawionych bez opieki są naliczane

zgodlie z obowiązującymregulaminemschroniskad|a zwieruąt.

Komisja Rewizyjna poinformowała, że dokonała kontro1i zawartych umów zvłięanych z
realtzzcjąwydatków budżetuw 2015 r' oruz spra'wdzi|aproceduręwyłonieniawykonawcy usług
weterynaryjnych.Komisja ustaliła,że wykonawcę usługiwyłonionow postępov/aniuw którym
skierowano zapy1aniedo 4 lekarzy wetęr}mariii stwierdziła,iż postępowanieprzeprowadzono
zgodrie z regulaminemudzielania zamówień publicznych. W toku kontro]i sprawdzonorównież
wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowegoi stwierdzono, żLekarty drogowe zostały
prawidłoworozliczone.
Analizując wykonane wydatki na zakupy inwestycyjne Komisja podała,ize zakupiono lampę
hybrydowąza kwotę 13.600zł, a ze sptavtozdarliaprzedłożonego
ptzez Zanąd Związku wynika
kwota 13.760zł (różmica160 zł).
Komisja przeanalizowałarozliczetia Zwięku z ZakJalem lJbezpieczen Społecznychi Urzędem
Skarbowymi stwierdziła,żewydatki zostĄ poniesionezgodnie z planem finansowym.
w toku kontroli Komisja sprawdziła zgodnośó danych wykazanych w sprawozdaniach
finansowychz ewidencjąksięgową.
Na podstawieanalizy informacji o stanie mienia i ksiąg rachunkowychustalono,żeśrodkitrwałe
zostały prawidłowo zaewidencjonowane'a dane wyńkaj ące z kont 01l i 013 są zgodne z
zapisami w księgachinwentarzowych i księdze środkówtrwaĘch.
W podsumowaniu Komisja stwierdziła, ize rca|lzowarrcprzez Związek zadania były zgodne z
obowiązującymi przepisami oraz zapisami statutu Zwiqzku, a operacje gospodarcze były
prawidłowoudokumentowane.
Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformułowaławniosek o udzielenie Zanądowi
Zw|ąz|a

absolutoriumza 2015 rok. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła
jednomyślnie
w obecności
trzechCzłonkówKomisji Rewizyjnej.
Biorqc powyższepod uwagę Skłail orzekajqcy Regionalnej IzĘ obrachunkowej w
Poznaniu wyrażaopinĘ, żewniosek Komisji Rewi4yjnej Zwiqzku Gmin Regionu Slupeckiego o
udzielenie Zaąqdowi Zwiqzku absolutorium za 2015 rok zostałnależycieua,asadniony,
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