UchwałaNr So-0952/1|5lKol20t6
SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 listopada2016roku
w sprawie:wy'razeniaopinii o projekcie uchwałybudżetowej
na 2017rok'
Zwi7ku Gmin RegionuSłupeckiego
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznani! wzftaczony Zarządzertlem
Nr 4/2016PrezesaRegionalnejIzby obrachunkowejw Poznaniu z dnia 28 sĘcznia 2016 roku,
ze zm. w osobach::
Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie:

RenataKonowałek

\

LeszekMaciejewski
działającna podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z drua 7 płŹdziemika |99f r.
ptzez
o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. IJ. z 2016r., poz. 56I) wYaża o ptzedłożonym
Zaruąd Związkttprojekcie uchwałybud:Żetowej
Zwiqzku Gmin Regionu Słupeckiegona 2017 rok
opinię pozyĘwną
Uzasadnienie
tntejszęj
Zarząd Związkl Gmin Regionu Słupeckiegow dniu 3 listopada2016 roku przedłożrył
Izbie pĄekt

uchwały budżetowej na 2017 rok w celu zaopiniowania. Wtaz z projektem

przedłożone
zostałouzasadnieniedo uchwałyoraz materiatyinformacyjne.
Szczegółowość
projektu otaz zabęs danych wymaganych w uzasadnieniu odpowiada wymogom
określonymuchwałąNr 7120|0 z dnia 14 wrześni
a 2010 t . Zgromadzenia Zv,tązkll Gmin Regionu
Słupeckiegow sprawie trybu prac nad projektemuchwałybudżetowej.
1. W projekciebudżefuustalonezostały:
- dochodyw wysokości
350.150zł'
350.150zł,w tym dochodybieżącew wysokości
- wydatkiw wysokości
350.150zł,w tym wydatkibieżącew wysokości350.150zł'
W projekcie uchwałybudżetowejzaplanowanobudżetzrównowtŻony.
Proponowale w projekcie budżetu dochody bieżące są równe planowanyn wydatkom
bieżącym, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikaj 4cy z ptzepisu aft. f42 ustawy
z dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. z 2073r. poz. 885ze zrn.).

Kwota zaplanowanejw wydatkachbudżeturezerwy ogóhej mieścisię w granicachokreślonych
w przepisie art. 222 nst. 7 ustawy o finansachpublicznych.
Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
określonymw art. 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwałyjest kompletny'
rachunkowo zgodny i

wewnętrznie spójny. Treśó upowa]żnienia projektowanego w

postanowieniu$ 5 projekfu uchwałybudżetowejnie budzi zastzężeń.
,1

Z uzasadnięniado projektu uchwały budzetowej wyniką ize Zwiryek planuje przeznaszyÓ
wydatki na sfinansowanie kosztów utrrymanla olganów Zv,lą?kn oraz funkcjonowania
schroniskadla zwierząt'

Mając na uwadze całoksńałt przeprowadzonego badania Skład orzekający postanowił jak
w sentencii.
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Pouczenie: od uchwały Składu orzekaj ącego sŁl4 odwołaniędo Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daĘ doręczeniauchwały.

