
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W O P O L U

U c h w a l a Nr 48/2010

z dnia 9 kwietnia 2010 r. Skladu Orzekajajcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwia^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm.
DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z
2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z
2009 r. nr 157, poz. 1241) Sklad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
osobach:

Jan Uksik - przewodniczajcy
Aleksandra Bieniaszewska
Arkadiusz Talik

o p i n i u j e p o z y t y w n i e

przedlozone przez Wqjta Gminy Popielow roczne sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy
Popielow za 2009 rok.

-
U z a s a d n i e n i e

Sklad Orzekaj^cy wstepnie podnosi, iz stosownie do brzmienia art. 121 ust. 6 ustawy z dnia z
dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych (DzU nr
157, poz. 1241 zm. DzU nr 219, poz. 1706) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (tekst jednolity - DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) ma
zastosowanie do sprawozdan z wykonania budzetu jednostek samorzqdu terytorialnego za rok
2009.

W tym stanie wskazac nalezy, iz zgodnie z terminem okreslonym w art. 199 ust. 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wqjt Gminy Popielow przedlozyl
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu
Gminy Popielow za 2009 rok, ktore stosownie do tresci art. 13 pkt 5 w zwiajzku z art. 19 ust.
2 cyt. ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega
zaopiniowaniu przez Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Przedlozone przez Wqjta sprawozdanie z wykonania budzetu zostalo sporzajdzone w
szczegolowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej na 2009 rok, co zgodne jest z
dyspozycja^ art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Analizujajc dane zawarte w sprawozdaniu Wojta w zakresie zgodnosci z wielkosciami
uj^tymi:
- w uchwale nr XXVI/178/09 Rady Gminy Popielow z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie

uchwalenia budzetu gminy na 2009 rok (z pozn. zm.),
- w sprawozdaniach budzetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2009 r., a to:

- z wykonania planu dochodow budzetowych (Rb-27S),



- z wykonania planu dochodow zwiajzanych z realizacji zadan z zakresu administracji
rzajdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. (Rb-27ZZ),

- z wykonania planu wydatkow budzetowych (Rb-28S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorzajdu terytorialnego (Rb-NDS),
- o stanie srodkow na rachunkach bankowych (Rb-ST),
- o stanie zobowiajzan wg tytulow dluznych oraz gwarancji i por^czen jednostki

samorzajdu terytorialnego (Rb-Z),
- uzupelniajajce o stanie zobowiajzan wg tytulow dluznych (Rb-UZ),
- o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych jednostki samorzajdu

terytorialnego (Rb-N),
- uzupelniajajce o stanie naleznosci (Rb-UN),
- z wykonania dochodow podatkowych (Rb-PDP),
- z wykonania piano w finansowych funduszy celowych nie posiadajajcych osobowosci

prawnej (Rb-33),
- z wykonania planu finansowego dochodow wlasnych jednostek budzetowych i

wydatkow nimi sfinansowanych (Rb -34),
- o dotacjach/wydatkach zwiajzanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji

rzajdowej oraz innych zleconych jednostkom samorzajdu terytorialnego ustawami (Rb-50),
Sklad Orzekaja^cy nie stwierdzil rozbieznosci.
Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy Popielow na 2009 r. w wysokosci
19.637.211 zl zostaly zrealizowane w kwocie 19.458.741 zl, tj. w 99,1%, w tym dochody
majatkowe uj?te po stronie planu w lajcznej wysokosci 1.080.599 zl wykonano w wys.
1.055.482 zl,tj.w 97,7%.
Jak wynika z powyzszych relacji realizacj? prognozy dochodow, okreslic nalezy jako
poprawna^ z uwagi na sytuowanie u jej podstaw zarowno wielkosci dochodow zasadniczo
okreslonych w sposob dyrektywny powszechnie obowiajzujajcymi przepisami prawa
(subwencje, dotacje), jak i wykonanym w 98,1% planem dochodow wlasnych.
Wplyw na stopien realizacji ogolem dochodow wlasnych mialy rowniez:
- skutki obnizenia gornych stawek podatkow w wys. 603.833 zl,
- udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia, rozlozenia na raty podatku w wys.

87.866 zl,
ktore la^cznie stanowily 9,2% planu dochodow wlasnych.
Stopien realizacji dochodow zostal przedstawiony w szczegolowosci dziahi, rozdziahi i
paragrafu klasyfikacji budzetowej, co umozliwia identyfikacj^ wskaznika wykonania
poszczegolnych zrodel dochodow budzetu.

Plan wydatkow budzetowych w wys. 19.625.325 zl zostal zrealizowany w wys.
18.656.405 zl, tj. w 95,1%, w tym plan wydatkow majajtkowych w wys. 3.218.864 zl zostal
zrealizowany w kwocie 2.599.955 zl, tj. 80,8% zalozen planowych. Wojt przedstawil
zroznicowany stopien ich realizacji w zestawieniu statystycznym - w odniesieniu do
szczegolowosci klasyfikacji wydatkow, omawiaja^c ponadto w cz^sci opisowej ich realizacj?
w przekroju rodzajowym i zadaniowym. Realizacja budzetu gminy na koniec 2009 r.
zamkneja si? nadwyzka^ dochodow nad wydatkami w wys. 802.336 zl.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiajzan wg tytulow dhiznych oraz gwarancji i
por^czen jednostki samorzajdu terytorialnego, lajczna kwota zobowiajzan finansowych gminy z
tytuhi zacia^gni^tych kredytow i pozyczek wg stanu na 31 grudnia 2009 r. wyniosla 4.874.021
zl, co w stosunku do dochodow zrealizowanych na 31 grudnia 2009 r. stanowiajc 25% zgodne
jest z norma^ zawartq. w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005 r., w mysl ktorej lajczna kwota dhagu jednostki samorzajdu terytorialnego na koniec roku



budzetowego nie moze przekroczyc 60% wykonanych dochodow ogolem tej jednostki w tym
roku budzetowym.
Wojt Gminy Popielow realizujajc budzet dokonal splaty rat kapitalowych zaciajpiie_tych przez
gmine^ kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami, ktorych la^czna wielkosc zgodna jest
z art. 169 ustawy o flnansach publicznych.
W zwiajzku z zapisem wynikajajcym z art. 199 oraz art. 165 ustawy o fmansach publicznych
Wojt przedstawil rowniez realizacJQ planu finansowego dochodow wlasnych jednostek
budzetowych i wydatkow nimi sfinansowanych, a takze planu przychodow i wydatkow
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

W tym stanie Sklad Orzekajajsy stwierdzil, ze przedlozone przez Wojta sprawozdanie z
wykonania budzetu Gminy Popielow, dostarcza niezb^dnych danych do analizy i kontroli
wykonania budzetu roku 2009.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wste_pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwaly shizy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

PrzewodMicz^cy
Skladu Or/ekamcego
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