U C H W A Ł A Nr SO -0954/2/5Ko/2019
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego
sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku za 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 r.
w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie :

Renata Konowałek
Leszek Maciej ewski

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz w związku z
art. 267 tBtawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubHcznych @z. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

wyraża o przedłożonym przez Zarząd Zwńążlqi Gmin Regionu Słupeckiego sprawozdaniu z wykonania

planu firmsowego @udżetu) za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Związku

opinię pozytywną
Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowriącyin podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne

zwykonaniaplanufinansowego@udżetu)ZriążkuGminRegionuSłupeckiegowroku2018przedłożone

tut. Izbie w dniu 21 marca 2019 r. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na

2018 rok wraz ze zmianami oraz ze sprawozdaniami budżetowymi.
1.1. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. W części tabelarycznej

przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w
szczegółowości uchwalonego planu finansowego (budżetu) Związku na 2018 r. W części

opisowej

Zarząd Związku zawarł informację o źródłach zrealizowanych dochodów,

z podaniem wielkości wpłat wniesionych przez poszczególne Gminy oraz o rodzajach

wydatków poniesionych w poszczególnych podziałkach klasyfikacj i budżetowej .
Szczegółowość danych o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach odpowiada
szczegółowości uchwały budżetowej, a zatem spełniony został wymóg z art. 269 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych.
2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za 2018 r., przedstawiało się następująco :
- dochody w wysokości 382.378,78 zł, co stanowi 100,75 °/o planu, w całości stanowiły

dochody bieżące budżetu,
- wydatki w wysokości 362.594,62 zł, co stanowi 87,92 % planu, w całości stanowiły

wydatki bieżące budżetu.
Budżet 2018 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 19.784,16

zł, przy zaplanowanym w budżecie deficycie w kwocie 32.857 zł. Na koniec roku

budżetowego skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 52.641,21 zł.

Wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych są wyższe
niż zrealizowane wydatki bieżące, a zatem spełniony został warmek z art. 242 ustawy o

finansach publicznych.

3. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania planu
finansowego (budżetu) Związku z kwotami planowanymi w uchwale budżetowej na 201 8 rok
oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność

kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.
4. W 2018 roku Związek nie realizował przedsięwzięć, jednak informacja o tym nie została ujęta

w przedmiotowym sprawozdaniu.
5. W sprawozdaniu popełniono nieliczne omyłki pisarskie, np. :

-

w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu oraz na stronie 5 części
opisowej, odnosząc się do przychodów budżetu § 957 opisano jako: „Przychody z

rozliczeń krajowych", podczas gdy zgodnie z klasyfikacją budżetową nazwa wyżej
wymienionego paragrafii brzmi: „Nadwyżki z lat ubiegłych",
-

na stronie 4 części opisowej odnosząc się do zobowiązań występujących w dziale 750
wykazano kwotę 12.7ś±,52 zł, natomiast ze sprawozdania Rb-28S wynika, iż wima to
być kwota 12.7ff,52 zł,

-

na stronie 5 części opisowej odnosząc się do wykonania nadwyżki/deficytu Związku
wskazano, iż planowany w budżecie deficyt został wykonany w kwocie 19.784,16 zł,

podczas gdy budżet zamknięty został nadwyżką w tej wysokości.

11. Przedłożona infomacja o stanie mienia Związku zawiera dane o składnikach mienia Związku
oraz jego wartości, w tym o środkach trwałych (budynkach, budowlach i środkach transportu),

wartościach niematerialnych i prawnych, pozostałych środkach trwałych oraz o aktywach
trwałych w inwestycjach rozpoczętych (środkach trwałych w budowie). W części tabelarycznej

podano również wartość zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Skład Orzekający ocenił, że informacja o stanie mienia Związku została opracowana

z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publi cznych.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
spełnia wymogi określone w art. 267 ustaw..z_qnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
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Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Poznaniu, w teminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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