Uchwała Nr SO-0953/9/5Ko/2019
Składu Orzekaj ącego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o infomacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2019 r. Związku Gmin Regionu Słupeckiego

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

Przewodnicząca : Zofia Ligocka
Członkowie :

Renata Konowałek
Leszek Maciej ewski

działając na podstawie art.13 pkt 4 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustaw z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) o

przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wyraża
Opinię

pozytywną

Uzasadnienie

Na podstawie przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego infomacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z infomacją o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej Skład Orzekający ustalił, Że przedmiotowa infomacja została
przedłożona w teiminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane
wymagane uchwałą nr 4/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 czerwca

2010 roku w sprawie zakresu i fomy infomacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin
Regionu Słupeckiego za pierwsze półrocze, infomacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Skład Orzekający opiniując infomację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z uchwałą
budżetową ®o zmianach) na 2019 r. i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego półrocza 2019
roku.

Na tej podstawie ustalił, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w infomacji jest zgodny z uchwalonym
budżetem (po zmianach) na 2019 rok. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze
półrocze 2019 r., wyniosło:
- dochody w kwocie 267.880,50 zł, co stanowi 59,53 % planu (całość dochodów stanowią

dochody bieżące),

- wydatki w wysokości 208.216,83 zł, co stanowi 41,42 % planu (całość wydatków stanowią

wydatki bieżące).

2. W pierwszym półroczu 2019 roku Związek Gmin Regionu Słupeckiego osiągnął nadwyżkę
dochodów nad wydatkami w kwocie 59.663,67 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 52.641
zł. Przychody Związku pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 52.641,21

zł w całości planuje się zaangażować w realizację budżetu 2019 roku. W okresie sprawozdawczym

nie zaplanowano i nie wykonano żadnych rozchodów.

3. Z przedłożonej informacji wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Związek Gmin Regionu

Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych i innych zobowiązań dłużnych, co potwierdza

sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na
dzień 30.06.2019 r.

4. Dane wykazane w części tabelarycznej opiniowanej informacji zgodne są z danymi wykazanymi w
sprawozdaniach przedłożonych tutejszej lzbie za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

5. W części tabelarycznej informacji Zarząd ujął dane o wykonanych w 1 półroczu 2019 roku
dochodach i wydatkach w szczegółowości uchwalonego budżetu, a w części opisowej

zamieścił

informacje o zrealizowanych dochodach wg żródeł i dane o głównych grupach wydatków budżetu
poniesionych w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacj i budżetowej .
Na str. 2 części opisowej podano, iż „Zaplanowany deficyt w kwocie 52.641 zł został wykonany w

fomie nadwyżki w kwocie 59.633,67 zł", podczas gdy nadwyżka nie jest fomą deficytu, bowiem
stosownie do art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a

wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wyniku budżetu) stanowi odpowiednio
nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.

6. W infomacji wystąpiły nieliczne niespójności między częścią opisową i tabelaryczną oraz omyłki
pisarskie, np. :

-

w części opisowej infomacji (str. 2 i 5) odnosząc się do wykonania wyniku budżetu błędnie
wykazano kwotę „nadwyżki" (dochodów nad wydatkami) w wysokości 59.633,67 zł, podczas

gdy dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w 1 półroczu 2019
roku wynosi 59.663,67 zł, natomiast prawidłową kwotę nadwyżki dochodów nad wydatkami

wykazano w załączniku Nr 4 do infomacji;
-

na stronie 4 części opisowej, przywołując rozdział 75095 zastosowano nazwę „Administracja

publiczna", która według rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów (...) stanowi określenie działu 750, a obowiązującą
nazwą rozdziału 75095 jest „Pozostała działalność";
-

w pkt 111 części opisowej (str. 5) podano, iż „Na dzień 30 czerwca 2019 r. nadwyżka

przychodów nad rozchodami wyniosła 59.633,67 zł", natomiast wykonanie przychodów
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosi 52.641,21 zł, a rozchodów budżetu nie

planowano i nie wykonano, co prawidłowo wykazano w załączniku Nr 3 do infomacji,
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tj.

zgodnie

ze

sprawozdaniem

Rb-NDS

o

nadwyżce/deficycie jednostki

samorządu

terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
11. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej :

1. Zarząd Związku przedstawił zmiany w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2022 jakie wprowadzono w 1 półroczu 2019 roku. Zmiany dokonano w związku z

wprowadzeniem w 2019 roku przychodów nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które pozwoliły
na zwiększenie w 2019 roku planowanych wydatków bieżących.

2. Zarząd poinformował, iż Związek nie realizuje „wieloletnich programów inwestycyjnych".

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewo

-

zekającego
ł :'

Zof ia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej

lzby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie cztemastu dni od daty doręczenia uchwały.
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