
UCHWALA Nr III/189/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotycza.cej

sprawozdania Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 200 Ir. Dz. U.
Nr 55, poz. 577, ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Wojta Gminy z wykonania
budzetu za 2011 rok Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - przewodniczacy
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wojta Gminy Oporow z wykonania budzetu za
2011 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) Wqjt
Gminy przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi sprawozdanie roczne z
wykonania budzetu gminy za 2011 rok.

Sklad Orzekaja.cy rozpatrzyl przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu gminy
za 2011 rok biora_c pod uwage nastepuja.ce dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy Oporow za 2011 rok.

2. Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok wraz z
uchwalami i zarza.dzeniami organow Gminy dokonujacymi zmian
budzetu i w budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, ktore zostary
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.

3. Sprawozdania sporzadzone na podstawie rozporza_dzeri Ministra
Finansow z dnia 3 lutego 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 Sklad Orzekajacy rozpatrzyl zalaczona. do sprawozdania z wykonania budzetu
Gminy za 2011 rok informacje o stanie mienia komunalnego oraz zapoznal sie z
informacja o stopniu zaawansowania realizacji programow wieloletnich.

W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod ka.tem poprawnosci formalno-
rachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sklad Orzekaja.cy stwierdzil, ze dane
liczbowe w zakresie realizacji budzetu zawarte w czesci opisowej sprawozdania
wynikaja. z przedlozonych sprawozdan statystycznych, sporza.dzonych zgodnie z
wymogami rozporza,dzeri Ministra Finansow w sprawie sprawozdawczosci i zgodnc
s^ z uchwala budzetowa. po zmianach.

Jednostka zaplanowala dochody ogolem w wysokosci 6.489.946,37 zl,
wykonanie wynosilo 6.344.905,63 zl - co stanowi 97,76 % planu, wydatki ogolem
zaplanowano wysokosci 6.457.606,61 zl, zrealizowano w wysokosci 6.193.084,09 zl,
czyli na poziomie 95,90 % ustalonego planu. Dochody bieza.ce jednostka
zrealizowala w wysokosci 6.215.465,91 zl, wydatki biezace zrealizowano w



wysokosci 6.100.226,07 zl, nadwyzka operacyjna wyniosla 115.239,54 zl, tym
samym wypelnila postanowienia art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.

Zadluzenie Gminy wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb -- Z (o stanie
zobowiazari za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), z tytulu
zaciagnietych na koniec okresu sprawozdawczego kredytow i pozyczek wynosi
2.001.939,56 z!, co stanowi 30,85 % wykonanych dochodow, a wiec miesci sie w 60
% - owym dopuszczalnym wskazniku zadluzenia (art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaja^ce ustawe o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zm.}. Z przedlozonych sprawozdan wynika, ze na koniec
okresu sprawozdawczego w jednostce nie wystapily zobowiazania wymagalne.

Grnina w 2011 roku zaplanowala wydatki na finansowanie programow i projektow z
udzialem srodkow z UE, realizacja wydatkow wyniosla 104.449,21 zl, co stanowilo
85,31 % planu. Ponadto zaplanowala wydatki na wspolfinansowanie programow i
projektow z udzialem srodkow UE, realizacja to kwota 49.203,36 zl, ktora stanowila
93,27 % planu.

Przedlozona przez jednostke informacja o stopniu zaawansowania realizacji
programow wieloletnich wykazuje, ze obecnie realizowane sa dwa zadania
wieloletnie. Pierwszy program dotyczy budowy w latach 2011-2012 przydomowych
oczyszczalni sciekow, na koniec 2011 roku zrealizowano 5,12 % planowanych
nakladow. Drugie zadanie realizowane w latach 2009-2013 w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki, la.czne naklady 672.840,00 zl na koniec 2011 roku
wydatkowano 45,63 % planowanych nakladow.

Niniejsza opinia oparta jest wylacznie na wynikach analizy przedlozonych
przez Wojta Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow
wykonania budzetu. Nie moze bye zatem uwazana za rownoznaczna, z
wszechstronna ocen^ prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w roku 2011.

Sklad Orzekaja^cy w podjetej uchwale nie dokonal oceny celowosci
wydatkowania srodkow budzetu Gminy w zakresie zadari wlasnych ani
gospodarnosci wykonujacych budzet. Ocena w tym zakresie nalezy - zgodnie z
obowiazuja_cymi przepisami - do wlasciwosci Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Wojtowi Gminy odwolanie do pelnego
skladu Kolegium Izby.
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