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UCHWAtA Nr IV/ ~ /2011 


z dnia 26 kwietnia 2011 roku 


Skfadu OrzekajClcego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Rzeszowie 


w sprawie: wydania opmll 0 przedloionym przez W6jta Gminy taricut sprawozdaniu 

z wykonania budietu Gminy taricut za 2010 rok. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 

2. Alicja Nowostawska-Cwynar - cztonek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cztonek 

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

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac przedtoione sprawo7.danie z wykonania budietu za 2010 rok. 

UZASADNIENIE 

I. W dniu 29 marca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wptyn~to 
sprawozdanie roczne z wykonania budietu Gminy tancut za 2010 rok. W6jt Gminy tancut 

przedtoiyt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Sprawozdania budietowe: 

• Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budietowych jednostki samorzq
du terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, 

• Rb-PDP sprawozdanie z wykonania do:hod6w podatkowych gminy za okres od po
cZqtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

• Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budietowych jednostki samorzq
du terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

• Rb-NDS sprawozdanie 0 nadwyicejdeficycie jednostki samorzqdu terytorialnego za 
okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

• Rb-Z sprawozdanie 0 stanie zobowiqzan wedtug tytut6w dtuinych oraz gwarancji 
i por~czen za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

• Rb-N sprawozdanie 0 stanie naleinosci za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 
2010 roku, 
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• Rb-30S sprawozdanie z wykonania plan6w finansowych samorz<}dowych zaktad6w 

budzetowych za okres od pocz<}tku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 

• Rb-50 sprawozdanie 0 dotacjach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z zakresu admi

nistracji rz<}dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorz<}du terytorialnego usta

wami za czwarty kwartat 2010 roku, 

• Rb-50 sprawozdanie 0 wydatkach zwi<}zanych z wykonywaniem zadan z zakresu ad

ministracji rz<}dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorz<}du terytoria/nego 

ustawami za czwarty kwartat 2010 roku, 

• Rb-ST sprawozdanie 0 stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostek samorz<}

du terytorialnego na koniec 2010 roku. 

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budietu za 2010 r. oraz informacj~ 0 stanie mienia 


jednostki samorzCldu terytorialnego, przedtozone Radzie Gminy t.ancut. 


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


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


• zestawienie dochod6w i wydatk6w wynikaj<}ce z zamkni~c rachunk6w budzetu jed

nostki samorz<}du terytorialnego, w szczeg6towosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej, 

• zmiany w planie wydatk6w dokonane w trakcie roku budzetowego na realiza

cj~ program6w finansowanych z udziatem srodk6w pochodz<}cych z budzetu Unii Europej

skiej oraz niepodlegaj<}cych zwrotowi srodk6w z pomocy udzielanej przez panstwa cztonkow

skie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) i srodk6w pochodz<}cych z innych 

ir6det zagra n icznych n iepod legaj<}cych zwrotowi; 

• stopien zaawansowania realizacji program6w wieloletnich; 

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy t.ancut zawiera ze

stawienie dochod6w i wydatk6w wynikaj<}ce z zamkni~c rachunk6w budzetu jednostki samo

rz<}du terytorialnego, w szczeg6towosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej oraz odpo

widda wymogom zawartych w powctanycl wyzej przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. 0 finansach publicznych. 

W zwi<}zku z postanowieniem art. 267 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie 

z kt6rym zarz<}d jednostki samorz<}du terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachun

kowej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu tej jednostki, opinia Sktadu Orzekaj<}cego 

dotyczy jedynie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy t.ancut za 2010 rok. 

Wyzej wymienione sprawozdania za okres od pocz<}tku roku do dnia 31 grudnia 2010 r . 

zawieraj<}: 

• wielkosci planowanych dochod6w jednostki samorz<}du terytorialnego w podziale na 

dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania pla

nu dochod6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzcejdeficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach 

zwi<}zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rz<}dowej oraz innych zadan zle

conych ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedtozone organowi stanowi<}ce

mu), 

• wielkosci zrealizowanych dochod6w jednostki samorz<}du terytoria/nego w podziale na 

dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budietowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania pla

nu dochod6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzcejdeficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach 
zwi<}zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rz<}dowej oraz innych zadan zle

conych ustawami, sprawozdanie z wykonania budzetu przedtozone organowi stanowi<}ce

mu), 

• wielkosci planowanych wydatk6w jednostki samorz<}du terytorialnego w podziale na 

dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budietowej (sprawozdania: Rb-28S z wykonania pla

nu wydatk6w budzetowych, Rb-NOS 0 nadwyzcejdeficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach 

zwi<}zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rz<}dowej oraz innych zadan zle
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conych ustawami, sprawozdanie z wykonania budietu przedtoione organowi stanowiClce

mu), 

• wielkosci zrealizowanych wydatk6w jednostki samorzCldu terytorialnego w podziale na 
dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budietowej (sprawozdania: Rb-285 z wykonania pla
nu wydatk6w budietowych, Rb-N05 0 nadwyice/deficycie, Rb-50 0 dotacjach i wydatkach 
zwiClzanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rZCldowej oraz innych zadan zle
conych ustawami, sprawozdanie z wykonania budietu przedtoione organowi stanowiClce
mu), 

• wielkosci planowanych przychod6w i wydatk6w samorzCldowych zaktad6w budietowych 
w podziale na dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budietowej (sprawozdanie Rb-305 za 
okres od poczCltku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), 

• wielkosci zrealizowanych przychod6w i wydatk6w samorzCldowych zaktad6w budieto
wych w podziale na dziaty, rozdziaty i paragrafy klasyfikacji budietowej (sprawozdanie Rb
305 za okres od poczCltku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), 

Na podstawie powyiszych sprawozdan ustalono, co nast~puje: 

II. Dochody. 


Uchwalony przez Rad~ Gminy tancut budiet na 2010 rok, po uwzgl~dnieniu zmian dokona

nych w ciClgu roku, zaktadat realizacj~ dochod6w w kwocie 45909257 zt. Oochody zrealizo

wane w kwocie 45997362,24 zt, co stanowi 100,19% wykonania planu . 


Nie stwierdza si~ istotnych rozbieinosci w realizacji planu dochod6w z wainiejszych 
ir6det. 

W zakresie dochod6w na finansowanie lub dofinansowanie zadan realizowanych z udzia
tem srodk6w bezzwrotnych wystClpito odchyll~nie w realizacji : plan 1507566 zt wykonanie 
1240425,22 zt tj. 82.. 27%. 
W sprawozdaniu przedstawiono stan realizacji dochod6w budietowych, wielkosc zalegtosci 
podatkowych, podejmowane dziatania windykacyjne i egzekucyjne. 

III. Wydatki. 


Uchwalony przez Rad~ Gminy w tancucie budiet na rok 2010, po uwzgl~dnieniu zmian, za

ktadat plan wydatk6w og6tem w kwocie 56052972 zt, z tego wykonano kwot~ 50085407,34 

zt, co stanowi 89,35%. 


• wydatki bieiClce zaplanowano w kwocie 42216705 zt i wykonano w kwocie 

41225852,12 zt, tj. 97,65%, 


• wydatki majCltkowe zaplanowano w kwocie 13836267 zt i wykonano w kwocie 

8859555,22 zt, tj. 64,03%. 


Nie stwierdza si~ przekroczenia planu wydatk6w w dziatach, rozdziatach i paragrafach klasy


fikacji budietowej przekraczajClcych kwot~ wynoszClCCl w roku budietowym tClcznie przeci~t


nego wynagrodzenia miesi~cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogtoszone

go przez Prezesa Gt6wnego Urz~du 5tatystycznego w Ozienniku Urz~dowym Rzeczypospoli

tej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 0 zaktado

wym funduszu swiadczen socjalnych (Oz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z p6in. zm.). 


5twierdza si~ istotne odchylenia w realizacji planu wydatk6w: 

• majCltkowych plan w kwocie 13836267 zt, wykonano w kwocie 8859555,22 zt, tj. 
64,03%. 

• na obstug~ dtugu plan w kwocie 267000 zt, wykonano w kwocie 203639,02 zt tj. 
76,26% 


W6jt Gminy tancut odni6st si~ w sprawozdaniu do przyczyn niewykonania wydatk6w. 
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IV. Przychody budzetu Gminy tancut zaplanowano na kwot~ 11002815 zt, wykonano .. 
w kwocie 8656815 zt, tj. 78,67%. Stwierdza si~ istotne odchylenie w realizacji planu przycho

d6w budzetu gminy. W6jt Gminy tancut odni6st si~ w sprawozdaniu do przyczyn niewyko

nania planu przychod6w. Rozchody budzetu planowane w kwocie 859100 zt wykonano w 

kwocie 857468 zt, tj. 99,81%. 

W budzecie Gminy tancut planowano roczny deficyt w kwocie 10143715 zt. Jak wynika ze 

sprawozdania Rb-NDS 0 nadwyzcejdeficycie za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 

2010 r. deficyt wyni6st 4088045,10 zt. 


V. t'lczne zadtuienie Gminy tancut na dzien 31 grudnia 2010 r. zgodnie z przedtozonym 
sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zobowiqzan wedtug tytut6w dtuznych oraz gwarancji 
i por~czen za okres od poczqtku roku do dn ia 31 grudnia 2010 roku wyniosto 7313769,52 zt, 
co stanowi 15,90% wykonanych dochod6w. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 0 stanie zobo
wiqzan wedtug tytut6w dtuznych oraz gwa rancji i por~czen za okres od poczqtku roku do 
dnia 31 grudnia 2010 r. Gmina tancut posiada zobowiqzania na kwot~ 7313769,52 zt. Na 
koniec roku budzetowego 2010 nie wystqpity zobowiqzania wymagalne . tqczna sptata zobo
wiqzan w 2010 r. wyniosta kwot~ 1109000 zt, co stanowito 2,41% planowanych dochod6w. 

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

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

Otrzymuja : 
1. 'N-5j~ Gminy tancu t. 
2. Aa 

4 


