UchwałaNr So-0952/1l5tKol2017
SkładuorzekającegoRegionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu
z dnra 10 listopada2017roku
w sprawie:wy'razeniaopinii o projekcie uchwałybudżetowej
Związku Gmin RegionuStupeckiegona 2018 rok.
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu wzliraczony Zarządzerltem
Nr 4/2016PrezesaRegionalnejIzby Obrachunkowejw Poznaniu z dnia 28 stycznia2016 roku,
ze zm. w osobach::
Pr zewo dticząca: Zofla Ligocka
Członkowie:

RenataKonowałek
Józęf Goździkiewicz

działającna podstawie art. 13 pkt 3 i axt. 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika 7992 t.
z art. 238 ustawy z
o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. IJ. z 201.6t., poz. 561)w z.vu.lązku
dnia 27 sierpnia2009 t. o finansachpublicznych(Dz. U. z f076 r. poz, 1870 ze zm.)' Wraż.ao
przedłożonymprzez Zatząd Zwiqzku projekcie uchwały budzetowej Zunag'ku Gmin Regionu
Stupeckiegona 2018rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Zuząd ZwiązkuGmin Regionu Słupeckiegow dniu 30 puŹdziemika2017roku ptzedłożryŁ
futejszej Izbie projekt uchwały bud:Żetowejna 2018 rok w celu zaopiniowania. Do projektu
dołączonezostałouzasadnieniedo uchwałyoraz materiałyinformacyjne.
Szczegółowośóprojekhr oruz zakłesdanych wymaganych w uzasadnieniu odpowiada w}.rnogom
określonymuchwałąNr 7/2010z dnia 14 wrześni
a f010 r. Zgromadzerua Zviagku Gmin Regionu
Sfupeckiegow sprawietrybu prac nad projektemuchwałybud:żetowej.
1. W projekciebudżetuustalonezostały:
- dochodyw wysokości
379.544zł,w tym dochodybieżącew wysokości379.544ń,
- wydatkiw wysokości379.544zł,w tym wydatkibiezącew wysokości379.544zł.
W projekcie uchwałybudŻetowejzaplanowanobudŹetzrównoważony.

Proponowane w projekcie budżetu dochody bieizące są równe planowanym wydatkom
bieizącym, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikaj ący z przępisu art. f42 vtawy
z dnta27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. 22016 r. poz. 1870ze zm.).

2 . Kwota zaplanowanejw wydatkachbudżeturezerwy ogó1nejmieścisię w granicachokreślonych
w przepisie art.f22 ust. I ustawy o finansachpublicznych.
zavtartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom
określonymw art.2I2 ustawy o finansachpublicznych. Projekt uchwĄ jest kompletny'

3 . Zakres unormowń

rachrrnkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Treśó upowa'źnienia projektowanego w
postanowieniu$ 5 pĄektu uchwałybudŹetowejnie budzi zastrzeżeń.
4. Z uzasadnietia do projektu uchwały budŻetowejwynika, że Związek plunje przeznaczyÓ
wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania organów ZwiaĄu

oraz funkcjonowania

schroniskadla zwierząt.
Do projektu dołączonomateńafuinformacyjne przedstawiającedane o wykonaniu dochodów i
wydatków buÓŹefu za tzy kwartałyf01'7 r oraz przewidywanym wykonaniu w 2017 roku, a
takżedane o stanie środkówna rachunkubankowym oraz o braku zadłużeniaZwiqzkll.
Mając na lvtaAze całoksńałt ptzeprowadzonegobadania Skład orzekający postanowiłjak
w sentęncii.

ącego

Pouczenie: od uchwały Składu orzekającego służyodwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczeniauchwały.
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w sprawie:wyrażeniaopinii o projekcie wieloletniej plognozy finansowej
Zwiryku Gmin RegionuSłupeckiego.
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu w7naczony Zarządzeniem
Nr 4/2016PrezesaRegiona|nejlzby obrachuŃowej w Poznaniu z dtlla 28 stycznia2016 roku,
ze zm. w osobach:
Pr zewo dlicząc a: Zo{ta Ligo cka
Członkowie:

RenataKonowałek
Iózef Gożdzikięvticz

działającna podstawie art. 13 pkt 12 i afi. 19 ust. 2 ustawy Z drtla 7 puŹdziemika 1992 t.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r', poz.567) w związkll z art. f30 tlst. 3
ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych(Dz. U. z f016 r. poz. 1870 ze zm.),
wreża o przedłożonymptzez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiegoprojekcie wieloletniej
prognozyfinansowejna lata 2018 2021
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Projekt uchwaływ sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 _ 202| Związkll
Gmin Regionu Słupeckiegozostałptzyjęty uchwałą Zauądu Z,łtiĄzkuNl XYI/2I/2017 z dnia f7
paździemika2017 roku i ptzekazuty elektronicznie tutejszej Izbie w dniu 30 puŹdziemika2017
roku, przy czym w $ 1 i $ 2 wymienionej wyżejuchwały popełnionoocz}"wisteomyłkipisarskie,
bowiem wskazano,żeprojektdotyczy prognozyna Lata2017.2020'a dołączonyprojektuchwĄ
zgtomadzeniaZwiązkui załącznika
Nr 1 do tej uchwĄ obejmujeprawidłowolata2018-2021.
Wydając nińejszą opinię Skład oruekający zapoznałsię z następującymidokumentamibędącymi
w posiadaniuIzby: uchwałąbudżetową
na 2018 rok
na 2017 rok, projektemuchwałybudżetowej
oraz sprawozdaniami
budżetowymi
sporządzonymiwg stanuna dzieil,3I.12.2016r. i 30.09.2017t.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej plognozy finansowej zawiera dane w},magane
przepisamiart.2f6 ustasvyo finansachpublicznych'PianowanewieIkościbudżetowew latach
objętych ptognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o któĘ mowa w art. 242 ustawy o
finansach
oublicznvch.

2. Z projektu uchwĄ

w}nika, że okres objęty wie1oletnią prognozą finansową odpowiada

wymogom w}':rikającyrnz przepisl afi. 227 ust. 1 ustawyo finansachpublicmych.

3 . Związek nie posiada zadłlŻeniai nie planuje długuw okesie objętymprognozą'
4. W projekciewieloletniejprogrrozyfinansowejnie planujesię realizacjiprzedsięwzięó'
5 . Projekl uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy frnansowejwykazuje zgodnośóz pĄektem
uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie wymaganym art, 229 ustawy o flnansach
publicznych.
6. Do projektu uchwałyzałączonokrótkie objaśnienia,
w których zarnięszczonoogólne informacje
o załoŻetiachptzyjętych do projektowaniapoziomu dochodów i wydatków na lata 2018-2021W objaśnieniachpodano, iŻ założonowzrost dochodów i wydatków w latach 2018-202|
wskaznikiem1,5%.
Mając powyższenawzg|ędzie Składorzekający postanowiłjak w sentencji.
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ZoftaLigocka

Pouczenie: od niniejszej uchwały Składu orzekającego sfuĘ odwołanie do Kolegium Izby
w terrninie 14 dni od datyjej doręczenia.

