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W zala^czeniu przesylamy Uchwal^ Nr IN/34672012 Skladu Orzekaja_cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w -Lodzi z dnia 17 pazdziernika 2012 roku w sprawie
opinii dotycza_cej informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Oporow za I
potrocze 2012 roku.

Do wiadomosci:
- Przewodnicza_cy Rady Gminy

Oporow

2 up. PREZESA
REGIONALNEJ IZBY OBRAGHUNKOWEJ

w LODZI





UCHWALA Nr HI/34672012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodziz
dnia 17 pazdziernika 2012 roku

w sprawie opinii dotyczacej informacji z przebiegu wykonania
budzetu Gminy Oporow za I polrocze 2012 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze
zm.), po rozpoznaniu informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2012 roku
Sklad Orzekajaey Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi:

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

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje sie pozytywnie, informacje Wojta Gminy Oporow o przebiegu wykonania budzetu
za I polrocze 2012 roku.

Uzasadnienie

Zakres i forme informacji o wykonaniu budzetu za I polrocze roku budzetowego Rada
Gminy Oporow-okresliia Uchwala Nr XLVI/184/2010 z.dnia .13 wrzesnia 2010 roku w
sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy
Oporow za I polrocze roku budzetowego., informacji o ksztattowaniu si§ wieloletniej
prognozy fmansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I polrocze roku budzetowego.

Sklad Orzekajaey stwierdza, ze przedlozona przez Wojta Gminy informacja sporzadzona
zostala zgodnie z postanowieniami powolanej wyzej uchwaly Rady. Podstaw^ wyrazenia
opinii dotycz^cej oceny przebiegu wykonania budzetu w I polroczu 2012 roku byly
nastepujace dokumenty;

1. Informacja opisowa opracowana przez Wojta Grniny.

2. Uchwala Rady Gminy Opor6w Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w
sprawie uchwalenia budzetu na 2012 rok wraz z uchwalami i zarz^dzeniami
organow gminy dokonujacymi zmian budzetu i w budzecie., podejmowanymi w I
potroczu 2012 roku i przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi.

3. Sprawozdania budzetowe jednostki samorzadu terytorialnego sporz^dzone na
dzien 30 czerwca 2012 roku w oparciu o przepisy rozporzq.dzenia Ministra
Finansow z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.
U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010
roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora imansow publicznych w zakresie
operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).
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W wyniku analizy powyzszych materialow sprawozdawczych oraz dokumentow
pozostaja_cych w rejestrach Izby, Sklad Orzekaja_cy ustalil, ze:

1 . Przedlozone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzEj. zastrzezeri z
formalnego punktu widzenia.

2. Wielkosc planu dochodow i wydatkow budzetowych oraz przychodow i rozchodow
jednostki zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach statystycznych s^ zgodne
z kwotami, ktore zostaly uchwalone w budzecie.

3. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze odpowiada
szczegolowosci ustalonej przez Rade Gminy.

4. W wykonaniu budzetu za I p61rocze nie stwierdzono realizacji zadan nie objetych
planem finansowym, przekroczenia planowanych wydatkow oraz powstania
zobowi^zan wymagamych.

5. Na dziefi 30 czerwca 2012 roku Gmina Oporow wykazuje stan zadluzenia ogolem w
kwocie 1.723.487,86 zl, co stanowi 25,62 % planowanych dochodow ogolem budzetu.

6. Wraz z informacj^ o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze zgodnie z art. 266
ustawy o finansach publicznych przedlozono rowniez za ten okres informacje:

• o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozj' finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsiewzi^c,

• o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

Niniejsza opinia oparta jest wj'l^cznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wojta
Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno-prawn^'ch aspektow przebiegu wykonania

przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2012 roku.

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

PKZEWODNJC2ACY
SKLADU ORZEKAJ^CEGO


