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UCHWAt.A Nr IV/17 12012 

z dnia 9 maja 2012 roku 

Skfadu Orzekajqcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: wydania opm/l a przedlotonym przez W6jta Gminy Lafleut sprawozdaniu 
z wykonania budtetu Gminy Lafleut za 2011 rok. 

Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowosfawska-Cwynar - cZfonek 

3, Maria Czarnik-Golesz - czfonek 


dziafajqc na podstawie art. 13 pkt. 5, art. 19 ust. 1 i 2, art, 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 
577 ze zm.) 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac przedfozone sprawozdanie z wykonania budzetu za 2011 rok. 

UZASADNIENIE 

I. W dniu 30 marca 2012 r, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpfyn~fo 
sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy lancut za 2011 rok. W6jt Gminy lancut 
przedfozyf Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Sprawozdania budi:etowe: 
• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budzetowych jednostki samorzq
du terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 
• Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan 
z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu teryto
rialnego ustawami za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku , 
• Rb-POP sprawozdanie z wykonania dochod6w podatkowych gminy za okres od po
cZqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 
• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budzetowych jednostki samorzqdu 
terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku , 
• Rb-NOS sprawozdanie 0 nadwyzce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego za 
okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 
• Rb-Z sprawozdanie 0 stanie zobowiqzan wedfug tytuf6w dfuznych oraz gwarancji 
i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku , 
• Rb-N sprawozdanie 0 stanie naleznosci za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 
2011 roku , 
• Rb-30S sprawozdanie z wykonania plan6w finansowych samorzqdowych zakfad6w 
budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 
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• Rb-50 sprawozdanie 0 dotacjach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z zakresu admi
nistracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartaf 2011 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie 0 wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z zakresu ad
ministracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartaf 2011 roku , 
• Rb-ST sprawozdanie 0 stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostek samorzq
du terytorialnego na koniec 2011 roku . 
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budietu za 2011 r. oraz informacjQ °stanie mie

nia jednostki samorzetdu terytorialnego, przedfozone Radzie Gminy tancut. 

W swietle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pu

blicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budzetu zawiera: 

• zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikajqce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednost
ki samorzqdu terytorialnego, w szczeg6fowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej , 
• zmiany w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku budzetowego na realiza
cj~ program6w finansowanych z udziafem srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegajqcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez panstwa czfonkowskie 
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) i srodk6w pochodzqcych z innych zr6
def zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi; 
• stopien zaawansowania realizacji program6w wieloletnich ; 

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy tancut zawiera ze
stawienie dochod6w i wydatk6w wynikajqce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednostki samo
rzqdu terytorialnego , w szczeg6fowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej oraz odpo
wiada wymogom zawartych w powofanych wyzej przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

W zwiqzku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z 
kt6rym zarzqd jednostki samorzqdu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunko
wej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu tej jednostki, opinia Skfadu Orzekajqcego do
tyczy jedynie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy tancut za 2011 rok. 

Wyzej wymienione sprawozdania za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. 
zawierajq: 

• wielkosci planowanych dochod6w jednostki samorzqdu terytorialnego w podziale na dziaty, 
rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu do
chod6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwiqza
nych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedfozone organowi stanowiqcemu), 
• wielkosci zrealizowanych dochod6w jednostki samorzqdu terytorialnego w podziale na 
dziaty, rozdziafy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu 
dochod6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwiq
zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracj i rZqdowej oraz innych zadan zleconych 
ustawami , sprawozdanie z wykonania budzetu przedfozone organowi stanowiqcemu), 

• wielkosci planowanych wydatk6w jednostki samorzqdu terytorialnego w podziale na dziaty, 
rozdziafy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu wy
datk6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwiqza
nych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedfozone organowi stanowiqcemu), 
• wielkosci zrealizowanych wydatk6w jednostki samorzqdu terytorialnego w podziale na 
dziaty, rozdziafy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu 
wydatk6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwiq
zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedfozone organowi stanowiqcemu), 
• wielkosci planowanych przychod6w i wydatk6w samorzqdowych zakfad6w budzetowych w 
podziale na dziafy, rozdziafy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdanie Rb-30S za 
okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), 
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• wielkosci zrealizowanych przychod6w i wydatk6w samorzqdowych zak~ad6w budzetowych 
w podziale na dzia~y, rozdzia~ i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdanie Rb-30S za 
okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), 

Na podstawie powyzszych sprawozdari ustalono, co nast~puje: 

II. Dochody. 
Uchwalony przez Rad~ Grniny taricut budzet na 2011 rok, po uwzgl~dnieniu zmian dokona

nych w ciqgu roku, zakfada~ realizacj~ dochod6w w kwocie 52997993 zt Dochody zrealizowa

no w kwocie 54295811,36 zf, co stanowi 102,44% wykonania planu. 

Dochody biezqce plan 48897871 zf, wykonanie 49705362,21 zf 

Dochody majqtkowe plan 4100122 zf wykonanie 4590449, 15 z~. 


Nie stwierdza si~ istotnych rozbieznosci w realizacji planu dochod6w z wazniejszych 
zr6det Nalezy stwierdzie, ze nie planowano w og61e dochod6w w dziale 710 - wpfywy za roz
graniczenia grunt6w prowadzone przez gmin~ - wykonano kwot~ 26308 zt 
W sprawozdaniu przedstawiono stan realizacji dochod6w budzetowych, wielkose zalegfosci 
podatkowych, podejmowane dziafania windykacyjne i egzekucyjne. 

III. Wydatki. 
Uchwalony przez Rad~ Gminy w taricucie budzet na rok 2011, po uwzgl~dnieniu zmian, za
kfada~ plan wydatk6w og6~em w kwocie 61539295 zf, z tego wykonano kwot~ 55009933,77 zf, 
co stanowi 89,38%. 
• wydatki biezqce zaplanowano w kwocie 46313451 zf i wykonano w kwocie 

43698909,63 zf tj. 79,43% 

• wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 15225844 zf i wykonano w kwocie 

11311024,14 zHj. 74,28 

Nie stwierdza si~ przekroczenia planu wydatk6w w dziafach, rozdzia~ach i paragrafach klasyfi

kacji budzetowej. 


Istotne odchylenia w realizacji planu wydatk6w dotyczq: 
• dziafu 700- wykonanie 42,7% 
• dziafu 710- wykonanie 34,6% 
• dziafu 720- wykonanie 0 
• dziafu 757- wykonanie 74% 
• dziafu 900- wykonanie 90% 

• 
Zostafa zachowana relacja wynikaiqca z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych sta
nowiqcego, ze na koniec roku budzetowego wykonane wydatki biezqce nie mogq bye wyzsze 
niz wykonane dochody biezqce powi~kszone 0 nadwyzk~ budzetowq z lat ubiegfych i wolne 
srodki. 

IV. Przychody budzetu Gminy taricut zaplanowano na kwot~ 10341302 zf, wykonano 

w kwocie 6720402 zf, tj. 64,98%. Stwierdza si~ istotne odchylenie w realizacji planu przycho

d6w budzetu gminy. W6jt Gminy taricut odni6sf si~ w sprawozdaniu do przyczyn niewykona

nia planu przychod6w. 

Rozchody budzetu planowane w kwocie 1800000 zf wykonano w kwocie 1514368 z~, 


tj.84,13%. 

W budzecie Gminy taricut planowano roczny deficyt w kwocie 8541302zt Jak wynika ze 

sprawozdania Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 

2011 r. deficyt wyni6s~ 714122,41 z~. 


V. t.ct,czne zadfuzenie Gminy taricut na dzieri 31 grudnia 2011 r. zgodnie z przedfozo

nym sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zobowiqzari wedfug tytuf6w dfuznych oraz gwarancji 

i por~czeri za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosfo 9036556,52 zf, 

co stanowi 16,64% wykonanych dochod6w. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zobo

wiqzari wed~ug tytuf6w dfuznych oraz gwarancji i por~czeri za okres od poczqtku roku do dnia 

31 grudnia 2011 r. Gmina taricut posiada zobowiqzania na kwot~ 7313769,52 zt 
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tqczna sptata zobowiqzan w 2011 r. wyniosta kwot~ 2270000 zt, co stanowito 4,28% plano

wanych dochodow. 

Na koniec roku budzetowego 2011 wystqpity zobowiqzania wymagalne w kwocie 237155 zt, 

dopuszczenie do powstania ww. zobowiqzan wymagalnych narusza przepis art . 44 ust. 3 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

stanowiqcy, ze wydatki publiczne powinny bye dokonywane w wysokosci i terminach wynika

jqcych z wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzar'l. 


Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczqce za
sad sporzqdzania sprawozdania z wykonania budzetu oraz sprawozdan budzetowych, Sktad 
Orzekajqcy wydat opini~ jak w sentencji. 

Od uchwaty Sktadu Orzekajqcego stuzy odwotanie do petnego sktadu Kolegium Regio
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej 
uchwaty. 

Otrzymuja: KLADl 
1. W6jt Gminy tancut. 
2. Aa 

4 


