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SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachr-rntowejw Poznaniu
z dnia29 marcafll'7 r.
w sprawie wyrazenia opinii o przedłożonymprzez Zarz4d Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Związku zaf0I6 rok.
sprawozdaniuz wykonaniaplanufinansowego(budżetu)
Zuządzeniem
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu .uqvznaczony
Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowejw Poznaniu z dnia 28 stycznta2016 t.
w składzie:
P rzewo dlicząca: Zofta Ligocka
Członkowię:
RenataKonowałek
Leszek Maciejewski
dzlńając na podstawie art' 13 pkt 5 i afi. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 r. o
regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. IJ. z 2016 t. poz. 56I) onz w zvttag'kttz art.267 ustawy
z drlla27 sierpnia2009 r. o fimnsach publiczrrych@z. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) wmiŻa o
przedłożonym
pnez Z'arz4dZwląZkuGmin Regionu Słupeckiegospmwozdaniuz wykonaniaplanu
firrarsowego(budżetl) za 2016 rok wraz z hlforrnacjąo staniemienia Zwiryku
opinię pozytywną
Uzasadnienie
roczle
Przedmiotembadaniastanowiącynpodstawędo wydanianiniejszejopinii byłospra'wozdanie
z wykorraniaplanufinansowego@ud'Źetu)
ZwiązkuGmin Regionu Sfupeckiegow roku2016przedłożone
tut. Łbie w dniu 6 mer:ca20|7 r. Skład orzekający zaponlał się także z lchwałą budżetową na
f0t6 rok wraz ze zmianamiotaz ze sptawozdaniami
budżetowymi.
I.1. Przedłożonesprawozdanie zawieru częśóopisową i tabeluyczną. W częścitabelarycmej
przedstawionodochody i wydatki w pełnejszczegółowości
klasyfikacji budżetowej,tj. w
szczegółowościuchwalonego planu flnansowego (budzetu) Zwav'ktl na 2016 r. W części
opisowej Zatząd Zwiry,ku zawarł informację o źródłachzrea|izowanych dochodów, z
podaniem wielkości wpłat wniesionych przez poszczególne Gminy oraz o rodzajach
wydatków wykonanychw poszczególnych podziałkachklasyfikacji budżetowej'
Szczegółowośó
danych o uzyskanych dochodach i poniesionychwydatkach odpowiada
szczegółowości
uchwałybudżetowej,
a zatemspełnionyZostałwymóg z art.269pkt l ustawy
o fi nansachpublicznych.
:
się następująco
2. Wykonaniepodstawowychwielkościbudżetuza 2076r.,przedstawiało
stanowiły
dochodyw wysokości353.606,60zł, co stanowi 100,24% planu, w całości
dochodybieżącebudżetu,
_ wydatki w wysokości340.]40,40zł, co stanowi 89,|4 y" planu, w całościstanowiły
wydatki bieżącebudżetu.
Budżet 2016 roku zamknąłsię nadwyżkądochodów nad wydatkami w kwocie 12.866'f0 zł''
przy zaplanowanymw budżeciedeficytem w kwocie 29.483 zł, Wykonane dochody bieżące

z art. 242
są wż.sze niż zrealizowanewydatki bieŻące,a zatem spełnionyzostałwarunek
usta\ryyo finansachPublicznYch.
planu
3. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania
finansowego(budżetu)Związkllzkwotamiplanowan}miwuchwalebud:Żetowejna2016rok
zgodnośó
oraz danymi zawartymi w przedłożonychsprawozdaniachbudżetowychwykazała
W części
kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłoionych tut. Izbie.
budżetu,
opisowej zamtęszczononieprecyzyjny zapis odnoszący się do wykonanegowyniku
podczas gdy
który sugeruje, izebldżet zteafizowanoz deficytemmniej szym nlit'zaplanowany,
w 2016 roku wystąpiłanadwyżkabudżetowa.
mienia Zwirykll
11.Przedłoinnainformacja o stanie mienia Związku zawiera dane o składnikach
transpońu),
oruz jegowartości,w tym o środkachtrwĄch (bud1'nkach,budowlach i środkach
o akĘ.wach
wartościachniemateńalnych i prawnych, pozostatych środkachtrwałych oraz
tabelarycznej
trwałychw inwesĘcjach rozpoczętych(środkachtrwaĘch w budowie). W części
podanorównież wartośózmian w staniemienia od dntazłożenapoprzedniejinformacji'

Składorzekającyocenił,ŻeinformacjaostaniemieniaZwiązkuzostałaopracowanaz
roku o finansach
zachowaniempostanowień art. f67 ust,l pkt 3 ustawy z dna 27 sierpnia 2009
publicznych.
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Pouczenie: Od oPinii zawartej
obrachuŃowei w

