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UCHWAtA Nr 111/265/2011

Sktadu Orzekaja_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie opinii dotycza_cej
sprawozdanja Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za 2010 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwia_zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach bbrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577, ze
zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Wojta Gminy z wykonania budzetu za 2010 rok Sktad
Orzekaja_cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Agnieszka Kamycjzek - Maszewska - przewodnicza_cy
2. Jozefa Lucyna Mjchejda - cztonek
3. Bogustaw Wenuk - cztonek
|

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za 2010 rok.
i

ii

Uzasadnienie

Zgodnie z oboi/via_zkiem wynikaja_cym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) Wojt Gminy przedtozyt
Regionalnej Izbie Obtjachunkowej w todzi sprawozdanie roczne z wykonania budzetu gminy
za 2010 rok.
I
Sktad Orzekaja_cy rozpatrzyt przediozone sprawozdanie z wykonania budzetu gminy
za 2010 rok biora_c pod uwage. nast^puja_ce dokumenty:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy Oporow za 2010 rok.
2. Uchwatej Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wraz z
uchwataimi i zarza_dzeniami organow Gminy dokonujqcymi zmian budzetu i w
budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, ktore zostaty przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi.
3. Sprawozdania sporza_dzone na podstawie rozporzajdzeri Ministra Finansow z dnia
3 lutegcj 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz.
103 ze zm.) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora
finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).
Nadto Sktad Orzekaja_cy rozpatrzyt zata_czona_ do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy
za 2010 rok informacj^ o stanie mienia komunalnego.
W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod ka_tem poprawnosci formalnorachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sktad Orzekaja_cy stwierdzit, ze dane liczbowe w
zakresie realizacjii budzetu zawarte w cz^sci opisowej sprawozdania wynikaja_ z
przedtozonych sprawozdan statystycznych, sporza_dzonych zgodnie z wymogami
rozporza_dzen Ministra Finansow w sprawie sprawozdawczosci i zgodne sa_ z uchwata_
budzetowa. po zmianach.

Prognozowane dochody Gminy zostafy wykonane w kwocie 6.240.280,04 zf - co
stanowi 97,98 % planu ustalonego przez Rad§, wydatki zas zrealizowano w kwocie
6.775.625,61 zt, czyli na poziomie 95,91 % ustalonego planu, z tego wydatki bieza.ce w
95,72% planu, a wydatki maja_tkowe w 98,04 %. Zadfuzenie Gminy wykazane w sprawozdaniu
statystycznym Rb - Z (o stanie zobowia_zari za okres od pocza_tku roku do dnia 31 grudnia
2010 roku), z tytufu zaciggniQtych na koniec okresu sprawozdawczego kredytow i pozyczek
wynosi 2.296.279,32 zf, co stanowi 35,3 % wykonanych dochodow, a wie_c miesci si§ w 60 % owym dopuszczalnym wskazniku zadfuzenia (por. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych w zwia_zku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisy wprowadzaja.ee ustawe^ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). Z
przedtozonych sprawozdari wynika, ze na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce nie
wystejpify zobowia_zania wymagalne.
Niniejsza opinia oparta jest wyfa_cznie na wynikach analizy przedtozonych przez Wdjta
Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno- prawnych aspektdw wykonania budzetu.
Nie moze bye zatem uwazana za rownoznaczng z wszechstronnq ocena. prawidtowosci
przebiegu wykonania budzetu w roku 2010.
Sktad Orzekaja_cy w podj^tej uchwale nie dokonat oceny celowosci wydatkowania
srodkow budzetu Gminy w zakresie zadari wfasnych ani gospodarnosci wykonuja_cych
budzet. Ocena w tym zakresie nalezy - zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami - do
wfasciwosci Rady.
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych stuzy Wojtowi Gminy odwofanie do petnego sktadu
Kolegium Izby.
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