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UCHWAlA Nr IV/ .. ~.~....... /2013 


z dnia 8 maja 2013 roku 


Skfadu OrzekajC1,cego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Rzoszowie 


w sprawie: wydania opmll 0 przedlotonym przez W6jta Gminy taflcut 
z wykonania budtetu Gminy taflcut za 2012 10k. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowostawska-Cwynar - cztonek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cztonek 

, 
f , NnC" T 

g• 20n.-(l~ :. ... 

sprawozdaniu 

dziatajqc 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 (t. j. Oz. U. z 2012 r. poz. 
1113): 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac przedtotone sprawQzdanie z wykonania budtetu za 2012 rok. 

UZASA.DNIENIE 

1. W dniu 21 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wptyn~to 
sprawozdanie roczne z wykonania budtetu Gminy tancut za 2012 rok. W6jt Gminy tancut 
przedtotyt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Sprawozdania budzetowe: 
• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budtetowych jednostki samorzq
du terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
• Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan 
z zakresu administracji rzqdowej oraz innych ;~adan zleconych jednostkom samorzqdu teryto
rialnego ustawami za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
• Rb-POP sprawozdanie z wykonania dochod6w podatkowych gminy za okres od po
cZqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budtetowych jednostki samorzqdu 
terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku , 
• Rb-NOS sprawozdanie 0 nadwytce/d'~ficycie jednostki samorzqdu terytorialnego za 
okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 20"2 roku, 
• Rb-Z sprawozdanie 0 stanie zobowi<'lzan wedtug tytut6w dtutnych oraz gwarancji 
i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia :11 grudnia 2012 roku, 
• Rb-N sprawozdanie 0 stanie naletnosci za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 
2012 roku, 

• Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupetniajqce 0 stanie naletnosci z tytutu papier6w war
tosciowych wedtug wartosci ksi~gowej, 

• Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupetniajqce 0 stanie zobowiqzan wedtug tytut6w dtut
nych 
• Rb-30S sprawozdanie z wykonania plan6w finansowych samorzqdowych zaktad6w 
budtetowych za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 



• Rb-50 sprawozdanie 0 dotacjach zwictzanych z wykonywaniem zadari z zakresu admi
nistracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych jednostkom samorzctdu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartat 2012 roku, 
• Rb-50 sprawozdanie 0 wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadari z zakresu ad
ministracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych jednostkom samorzctdu terytorialnego usta
wami za czwarty kwartat 2012 roku, . 
• Rb-ST sprawozdanie 0 stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostek samorzct
du terytorialnego na koniec 2012 roku. 
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2012 r. przedtozone Radzie Gminy 
taricut. W swietle art. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) sprawozdanie z wykonania budzetu 
zawiera: 
• zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikajctce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednostki 
samorzctdu terytorialnego, w szczegrnowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej, 
• zmiany w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku budzetowego na realizacj~ program6w 
finansowanych z udziatem srodk6w pochodzctcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodle
gajctcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego 
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) i srodk6w pochodzctcych z innych zr6det zagranicz
nych niepodlegajctcych zwrotowi; 
• stopieri zaawansowania realizacji program6w wieloletnich; 

przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy taricut zawiera ze
stawienie dochod6w i wydatk6w wynikajctce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednostki samo
rzctdU terytorialnego, w szczegrnowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej. Sprawozda
nie przedstawia zmiany w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku budzetowego na realiza
cj~ program6w finansowanych z udziatem srodk6w pochodzctcych z budzetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegajctcych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez paristwa cztonkowskie 
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) i srodk6w pochodzctcych z innych zr6
det zagranicznych niepodlegajctcych zwrotowi. W sprawozdaniu odniesiono si~ stopnia za
awansowania rzeczowego realizacji program6w wieloletnich, kt6re byty realizowane w ramach 
limitu wydatk6w w 2012 r. 
Plan wedtug uchwat jest zgodny z planem wedtug sprawozdari. 
W zwictzku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z kt6rym 
zarzctd jednostki samorzctdu terytorialnego prLedstawia regi'onalnej izbie obrachunkowej spra
wozdanie roczne z wykonania budzetu tej jednostki, opinia Sktadu Orzekajctcego dotyczy je
dynie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy taricut za 2012 rok. 

Wyzej wymienione sprawozdania za okres od poczcttku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. 
zawierajct: 
• wielkosci planowanych dochod6w jednostki samorzctdu terytorialnego w podziale na dziaty, 
rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu do
chod6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwictza
nych z wykonywaniem zadari z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedtozone organowi stanowictcemu), 
• wielkosci zrealizowanych dochod6w jednostki samorzctdu terytorialnego w podziale na 
dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu 
dochod6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwict
zanych z wykonywaniem zadari z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania hudzetu przedtozone organowi stanowictcemu), 
• wielkosci planowanych wydatk6w jednostl<i samorzctdu terytorialnego w podziale na dZiaty, 
rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu wy
datk6w budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwictza
nych z wykonywaniem zadari z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedtozone organowi stanowictcemu), 
• wielkosci zrealizowanych wydatk6w jednostki samorzctdu terytorialnego w podziale na 
dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania planu 
wydatkow budzetowych, Rb-NDS 0 nadwyzce/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach zwict
zanych z wykonywaniem zadari z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadari zleconych 
ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedtozone organowi stanowictcemu), 
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• wielkosci planowanych przychod6w i wydatk6w samorzqdowych zak~ad6w budzetowych w , 
~ .. 	 podziale na dziaty, rozdzia~y i paragrafy klaByfikacji budzetowej (sprawozdanie Rb-30S za 

okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), 
• wielkosci zrealizowanych przychod6w i wydatk6w samorzqdowych zak~ad6w budzetowych 

w podziale na dzia~y, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdanie Rb-30S za 

okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), 

Na podstawie powyzszych sprawozdan ustalono, co nast~puje: 


2. Dochody. Uchwalony przez Rad~ Gminy budzet na 2012 rok, po uwzgl~dnieniu zmian 

dokonanych w ciqgu roku, zak~ada~ realizacj~ dochod6w w kwocie 57153034 zt 

Oochody zrealizowano w kwocie 57496936,08 z~, co stanowi 100,60% wykonania planu. 

Oochody biezqce plan 52353669 z~, wykonanie 51866465,93 z~ 


Oochody majqtkowe plan 4799365 z~ wykonanie 5630470,15 zt 

3. Wydatki. 

Uchwalony przez Rad~ Gminy budzet na rok 2012, po uwzgl~dnieniu zmian, zak~ada~ plan 

wydatk6w og6~em w kwocie 62244946 z~, z tego wykonano kwot~ 57450191 ,30 z~, co stanowi 

92,29%. 

• wydatki biezqce zaplanowano w kwocie 51544309 z~ i wykonano w kwocie 48303074,69 

z~, tj. 93,71 %, 

• wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 10700637 z~ i wykonano w kwocie 9147116,61 

z~, tj. 85,44%, co stanowi istotniejsze odchylenie wykonania tej grupy wydatk6w. 

Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatk6w w dzia~ach, rozdzia~ach i paragrafach klasyfi

kacji budzetowej. 

Zosta~a zachowana relacja z art. 242 ustawy a finansach publicznych. Planowane wydatki 

biezqce obj~te okresem wieloletniej prognozy finansowej zosta~y pokryte dochodami biezqcy

mi. 

Stwierdza si~ wystqpienie wykonania wydatk6w z tytu~u odsetek planowanych w dz. 758 

rozdz. 75814 § 4580 pozosta~e odsetki w kwocie 32659 zt 

Stwierdza si~ wystqpienie wykonania wydatk6w z tytu~u odsetek planowanych w dz. 801 

rozdz. 80101 § 4580 pozosta~e odsetki w kwocie 2389 zt 

4. Przychody budzetu Gminy tancut :zaplanowano na kwot~ 7191912 z~, wykonano 

w kwocie 5991912 z~, tj . 83,31%. 

5. Rozchody budzetu planowane w kwocie 2100000 z~ wykonano w kwocie 2014368 z~, 


tj.95,92%. 

6. W budzecie Gminy tancut planowano roczny deficyt w kwocie 5091912 zt Jak wyni

ka ze sprawozdania Rb-NOS 0 nadwyzce/deficycie za okres ad poczqtku roku do dnia 31 

grudnia 2012 r. osiqgn i~to nadwyzk~ budzetu w kwocie 46744,78 zt 

7. t.ctczne zadluzenie Gminy tancut na dzien 31 grudnia 2012 r. zgodnie z przed~ozo


nym sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zObowiqzan wed~ug tytu~6w d~uznych oraz gwarancji 

i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wynios~o 8285033,52 z~, 


co stanowi 14,40% wykonanych dochod6w, co sprawia, ze miesci si~ w granicach okreslonych 

wart. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. a finansach publicznych. 

t.ctczna splata zobowictzari w roku 2012 wynios~a 2561000 z~, co stanowi 4,48% planowa

nych dochod6w, co oznacza, ze miesci si~ w granicach okreslonych wart. 169 z dnia 30 

czerwca 2005 r. ustawy 0 finansach publicznych. 

Zgodnie z dyspozycjq art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowa

dzajqce ustaw~ a finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, paz. 1241 ze zm.), na rok 2012 majq 

zastosowanie zasady okreslone wart. 169-17'\ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. a finansach 

publicznych (Oz. U. Nr 249, paz. 2104 ze zm.). 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z a stanie zobowiqzan wed~ug tytu~6w d~uznych oraz gwarancji 

i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia ::31 grudnia 2012 r. zobowiqzania wymagalne nie 

wystqpity. 


Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczqce 
zasad sporzqdzania sprawozdania z wykonania budzetu oraz sprawozdan budzetowych, 
Sk~ad Orzekajqcy wyda~ opini~ jak w sentencji. Od uchwaty Sk~adu Orzekajqcego s~uzy odwo
~anie do pe~nego sk~adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzesz ie, w terminie 
14 dni od dnia dor~czenia niniejszej uchwaty. 

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


