UCHWAŁA Nr Pł.307.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 20 września 2017 roku

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Związku Międzygminnego
„Kampinos” informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z
2016 roku, poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Zespół w Płocku w składzie:
Przewodnicząca
Członkowie

- Romana Ignasiak
- Agnieszka Małkowska
- Agnieszka Kosmaczewska
uchwala co następuje:
§1

W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „Kampinos” za I półrocze 2017r. wydaje opinię pozytywną z
uwagami jak w uzasadnieniu.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, złożonej przez Zarząd Związku
Międzygminnego „Kampinos” ustalił, co następuje:
1. Uchwalony przez Zgromadzenie Związku budżet przewidywał plan dochodów w
wysokości 90.000,00zł. Dochody zrealizowano w kwocie 38.498,09zł, co stanowi
42,78% planu i w całości dotyczą dochodów bieżących.
2. Uchwalony przez Zgromadzenie Związku budżet, po uwzględnieniu zmiany
przewidywał plan wydatków w wysokości 94.000,00zł. Wydatki ogółem
zrealizowano w kwocie 49.628,06zł, co stanowi 52,80% planu i są to wydatki
bieżące. Związek nie planował wydatków majątkowych.
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3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku zamknął się deficytem
budżetowym w kwocie 11.129,97zł. Uchwalony budżet przewiduje deficyt
budżetowy w wysokości 4.000,00zł.
4. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wg sprawozdania
Rb-N wyniósł 0,00 zł.
Skład Orzekający zwraca uwagę, iż część opisowa nie zawiera informacji o stanie
należności wymagalnych, co jest niezgodne z postanowieniami § 1 pkt 2 lit. e
uchwały Nr 34/XIV/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”
z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Związku (…).
5. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wg
sprawozdania Rb-Z wyniósł 0,00zł.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych.
7. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi jest zgodny z
planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach.
8. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie przedłożono informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Kampinos” za
I półrocze 2017r. W przedłożonych materiałach napisano tylko cyt.: „W ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej - Związek nie realizował żadnych
przedsięwzięć”.
Skład Orzekający po raz kolejny zwraca uwagę, iż nie wykonano postanowień
wynikających z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t. jedn. Dz.U z 2016r,poz. 1870 z pózn. zm.).

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Romana Ignasiak

