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Pr zewodniczqca Zarządu
Zwiqzku Gmin Regionu Słupeckiego
W załączentuprzskazuję uchwałęNr So-0954/1/5/Ko/2018 Składu orzekającego
Regionahej Izby obrachunkowej w Pozrraniuz dnia 26 marca 2018 roku wyraŻającąopinę
o przedłożonym ptzez Zarząd Zv,iązkll Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu
z wykonaniaplanu finansowegoZwi4zkl za20l7 rok'

otrrymują:

1. PrzewodniczącaZarządl Związka,
f . Przewodnicz4cy ZgromadzeniaZwiązktl,
3. Na.

U C H wA Ł A Nr so-0954/1/5lKol2018

SkładuorzekającegoRegiona.lnejIzby obrachunkowej w Poznaniu
z dnra f6 marcafO18 r.
przez Zarząd ZvJi4zku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie wyrażeniaopinii o przedłożnnym
sprawozdaniuz wykonania planu finansowego(budżetu)Związku za20I7 tok'
Składorzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu y,łymaczonyZatządzeniem
Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnla 28 sĘczna 2076 t.
ze zIn. w składzie:
Przewodnicząca: Zofia Ligocka
JózefGożdzikiewicz
Członkowie:
Leszek Maciejewski
działającna podstawie ań. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pużdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2016 t, poz. 56I) oraz w zwiaĄu z art. 26.7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych @2. U. z f0l7 poz. 2077) wwi.a
ptzez Z,arzĄ Zv,tlqZknGmin Regionu Stupeckiegosprawozdaniuz wykonaniaplanu
o przedłożonym
firnrsowego(budzetu)za2O77 rok wraz z informacjąo staniemienia Zwiqzku
opinię pozytywną
Uzasadnienie
rocme
Przedmiotembadaniastanowiąqtnpodstawędo wydanianiniejszejopinii byłosprawozdanie
z wykonarriap1anufinansowego@u&etu)ZwiązkuGmin Regionu Stupeckiegow roku2017 przedłożone
tut' Izbie w dniu 8 marca 2018 r. Sk]ad orzekający zapoznałsię talcżez tlchvtałąbudżetowąna
2017 rok wraz ze zmianamioraz ze sprawozdaniamibudzetowymi'
I.1. Przedłożonesplawozdanie zaviera częśćopisową i abćlatyczną. W częścitabelarycmej
klasyfrkacjibudzetowej'tj. w
przedstawionodochody i wydatki w pełnejszczegółowości
szczegółowościuchwalonego planu finansowego (budżetu)Zvtiązku na 2017 r. W części
opisowej Zaruąd Związkll zawarł informację o zródłach złealizowanych dochodóW
z podaniem wielkościwpłat wniesionych przez poszczególne Gminy oraz o rodzajach
wydatków wykonanych w poszczególnych podziałkachklasyfikacji budżetowej.
Szczegółowośódanych o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach odpowiada
uchwałybudżetowej
szczegółowości
, a zatęrnspełnionyzostal w1'rnógz art,269 pkt 1 ustawy
o finansachpublicznych.
:
się następująco
2. Wykonaniepodstawowychwielkościbudżetuza f0I7 t., przedstawiało
_ dochodyw wysokości350.631,14zł, co stanowi 100,|4 % planu,w całości
stanowiły
dochodybieżącebudżetu,
_ wydatki w wysokości36O.1f3'93 zł, co stanowi 9I,,75 % planu, w całościstanowiĘ
wydatki bieżącebudżetu.
Bttdizet 2017 roku zamknął się defic1tem w kwocie 9.492,79 ,1, p,,ł zaplanowanym
w budżeciedeficycie w kwocie 4f.349 zł. Defic1t budżetu,zgodtie z planemokreślonym

budżetowej z lat
w uchwale budżetowej, sfinansowany został środkami z nad|i,łyżĄ,,l.
ubiegĘch. Na koniec roku budżetowegoskumulowananadwika budŹetowaz lat ubiegĘch
z lat
wynosi 32.857,05zł.Wykonanedochodybieżącepowiększoneo nadwyżkębudżetową
ubiegłychsą wyższe liż' zrealizowanewydatki bieŻące,a zatęm spełnionyzostałwarunek
z art.f42 ustawy o finansachpublicznych.
3. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania planu
z kwotami planowan1miw uchwale buÓietowej na 2017 rok
finansowego(budzetu)Z|witązku
oraz danymi zawartymi w przedłożonychsprawozdaniachbudżetowych,wykazałazgodnośó
tut. Izbie.
kwot planowanychi wykonanychw dokumentachprzedłożonych
nieliczneomyłkipisarskie,np':
4. W częściopisowejsprawozdaniapopeł:niono
- na stronie 5 częściopisowej zarrtięszczonoinformację,iz wykonane przychody budżetuto
a
,,nadwyzkaz fOI7 roku'', podczas gdy budżet2017 roku zanknil się defic}'tem'
puychody w 2017 roku stanowiłanadwyzka budzetowaz lat ubiegłych.
- w złącznikuNr 3 do sprawozdaniaz wykonania budŹetu$ 957 opisanojako: ,,Przychodyz
toz:liczeń krajowych'', podczas gdy zgodnie z klasyfikacją budzetową nazwa wyizej
wymienionegoparagrafubrzmi: 'Nadwyżki z lat ubiegłych'''
II' Przedłożonainformacja o stanie mienta Związku zavłietadaneo składnikachmienta Zwiryku
oraz jego wańości, w tym o środkachtrwaĘch (budynkach,budowlach i środkachtransporhr)'
wartościachniematerialnych i prawnych, pozostĄch środkachtrwałych oraz o aktywach
trwĄch w inweĘcjach rozpoczętych(środkachtnvaĘch w budowie). W częścitabelarycznej
podanorównież wartośózmian w staniemienia od dria złożeniapoprzedniejinformacji.
Skład orzekający ocenił, że informacja o stanie mienia Zv,ttązku została opracowana
z zaphowaliem postanowień afi. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z drtta f7 sierpnia 2009 roku o
finansachpublicznych.
W ocenie Składu orzekającego' przedłożonesprawozdanie z wykonania budietu za f0L7 tok
27 sierpnia2})9 roku o finansachpublicmych
w art.267
spełniawymogi określone
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Zojia Ligocka

Pouczenie: od opinii zawartej w niniejszej uchwale sfużryodwołanie do Kolegium Regiona|nej Izby
obrachunkowej w Pozrraniu'w terminie 14 dni od daĘ otrzymanianiniejszej uchwaĘ.

