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SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnta 2l kwietnia 2017r.
w sprawiewy'rażeniaopinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zwiryku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawieudzieleniaabsolutoriumZarządov,,t
Związk,l za2076 rok.
Skład oruekająsy Regionalnej Izby obrachunkowej w

Poznaniu wznaczor.y
zarządzeniemNr 4/2016PrezesaRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia
2016rokuze zm.,w osobach:
Pr zewodnicząca: Zofla Ligocka
Członkowie:

lózefGoździkiewicz
LeszekMaciejewski

działającna podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puŹdziemika 1992 r. o
regionalnychizbach obrachunkowych(DZ. U. z 2016 t. poz. 56I) i ań. 18a ust. 3 w związkuz
art. 73a ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegmirulym(Dz. U. z f016 r. poz. 446 ze
zm.) po zapoznaniusię z wnioskiemKomisji RewizyjnejZwiqk,l Gmin Regionu Słupeckiegow
sprawieudzieienia absolutoriumZarządowi Związku za 2016 r. wymżanastępującąopinię:
Przedmiotowywniosek,doręczonytut' Izbie w dniu 12 kwietnia2017r., wyrażonyZosta]w
uchwale Komisji Rewizyjnej Zwięku Gmin Regionu SłupeckiegoNr I/2/20I7 z dnia 7 kwietnia
2017 t.' kt&a za,wieratównież uzasadnieniei zalącznik. W sentencjiuchwałyoraz w zalącznlkl
do uchwały' Komisja wyraziła poz}tylvną opinię o wykonaniu budżetuZwiązkll za 2076 r.
i sformułowaławniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Zilagku
załączonegodo uchwały Komisja wskazała, ze

W treściuzasadnienia

sformułowaławniosek po rozpatrzeniu i

zapoznanu,się ze sprawozdaniemfinansowym,sprawozdaniemz wykonania budŹetu oraz opinią
Regionalnej Izby obrachuŃowej o tym sprawozdaniu, a tŃłŻez informacją o stanie mieńa
komunalnego.
W treści załącznika do uchwały Komisja Rewizyjna stwierdziła, irc dane wykazane w
sprawozdaniuz wykonania budżetuZwiękl: są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych.
Komisja sprawdziładochodyzaksięgowanena kontachrozrachunkowych720,750 i 760 oraz na
konciebudŹetu901 i stwierdziła,
żedochodysąprawidłowozaksięgowane
i sklasyfikowane.
Komisja Rewizyjna poinformowała, że dokona]a kontroli zawartych umów z:więarrych z
realizacjąwydatków budŹetuw 2016 t. oraz sprawdziłaproceduręwyłonieniawykonawcy ustug
weterynaryjnych.Komisja ustaliła,że wykonawcę usługiwyłonionow postępowaniu,w którym
skierowanozap71antedo 4 lekarzy weterynarii i stw.ierdziła,
iz wpĘnęłatylko jedna oferta.

Komisja sprawdziłarównież wydatki na usfugi remontowe w wysokościf7.91| zł (wg
27.9II zł)i
sprawozdaniawykonanewydatki w $ 4270 wyniosły25.6|0,92zł na zap|anowane
ustaliła,żeodnowionokojce d|a rwierząt i dokonanoremontuchłodnicy.
Komisja oceńta, że zapytantaofeńowe wysyłanozgodntez regulaminemzamówień publicznych
ptzyjętymw Zwiqzku.
W toku kontroli sprawdzono również wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowegoi
stwierdzono,żekarty drogowezostałyprawidłoworozliczone.
Komisja przeanalizowałaroz|iczeria Zwi4zku z ZŃJadem IJbezpieczeń Społecznychi Urzędem
Skarbowym i stwierdziłążewydatki zostĄ poniesionezgodnie z planęmfinansowym.
W toku kontroli Komisj a sptawdziła zgodnośćdanych wykazanych w sprawozdaniach
finansowych z ewidencją księgową oraz danyni wyńkającyni ze sprawozdń budżetowychw
zakresie salda środkówpieniężnychi skumulowanegowyniku finansowego'
Na podstawie ana1izyinformacji o stanie mienia i ksiąg rachunkowychustalono,że środkitrwałe
zostałyprawidłowozaewidencjonowanę,
a dane wynikającez

kont 011 i 013 są zgodne z

zapisami w księgachinwentarzowych i księdze środkówtrwałych.
W podsumowaniu Komisja stwierdziła,że realizowatrcprzez Zwiapek zadana b1Ąy zgodne z
obowiązującymi przepisami oraz zapisami statutu ZwiąZku, a opelacje gospodarcze byty
prawidłowoudokumentowane.
wniosek o udzielenie Zanądowi
Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformułowała
Związk,l absoiutońum za Ża16 rok. Decyzję w tej sprarł'ieKomisja Rewizyjna podjęła
jednomyślnie
w obecności
trzechCzłonkówKomisji Rewizyjnej.
Biorqc powyższepod uwagę Skład orzekajqcy Regionalnej IzĘ obrachunkowej w
Poznaniu wyraia opinĘ, żewniosek Komisji Rewizyjnej ZwĘzku Gmin Regionu Słupeckiegoo
udzielenie Zar4qdowi ZwĘzku absolutorium za 2016 rok zostałnaleźycieuzasadniony'
Pouczenie:od

opinii zawartej w niniejszej uchwale słuĄ odwołaniedo Kolegium Regionalnej

