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Uchwała Nr SO-0952/16/9/Ln/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Międzygminnego Związku Turystycznego
„Wielkopolska Gościnna” na 2021 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. ze
zmianami w osobach:
Przewodniczący:

Zdzisław Drost,

Członkowie:

Małgorzata Okrent,
Beata Rodewald-Łaszkowska,

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zmianami),
o przedłożonym przez Zarząd Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”
projekcie budżetu na 2021 rok wyraża
opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony został przez Przewodniczącego
Zarządu w dniu 10 listopada 2020 r.
Projekt planu finansowego opracowany został w szczegółowości przewidzianej uchwałą
Nr 80/III/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”
Pępowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
W projekcie budżetu na rok 2021 zostały ustalone:
1) dochody w wysokości 274.646,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 274.646,00 zł,
2) wydatki w wysokości 274.646,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 274.646,00 zł.
Planowane w projekcie budżetu dochody bieżące są równe planowanym wydatkom bieżącym, a zatem
spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Projekt nie przewiduje przychodów ani rozchodów budżetu. Z przedłożonego projektu budżetu
wynika, że Związek nie posiada zobowiązań, co potwierdza sprawozdanie Rb-Z – o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 września
2020 r.

Dochody i wydatki zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Plan finansowy Związku po stronie dochodów obejmuje wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań
bieżących. W objaśnieniach (uzasadnieniu) Zarząd zamieścił informację o wysokości deklarowanych
kwot z gmin należących do Związku.
W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań Związku. Opracowując projekt
planu finansowego, Zarząd Związku uwzględnił wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
organów Związku oraz kosztów administracyjnych Związku.
W projekcie uchwały budżetowej została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 600,00 zł (§ 5
uchwały oraz zał. Nr 2), co stanowi 0,22% wydatków budżetu, której wysokość mieści się w
wielkościach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy finansach publicznych.
Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 25 000 zł - w
tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 25 000 zł.
Ponadto ustalono kwotę 25 000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
Zdaniem Składu Orzekającego szczegółowość projektowanego budżetu i wyrażone w
projekcie uchwały budżetowej zapisy spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych, a zawarte
upoważnienia dla Zarządu zgodne są z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach
publicznych i nie budzą zastrzeżeń.
Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zdzisław Drost
Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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