REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W

OPOLU

U c h w a l a Nr 134/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
\v sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2012 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 1113;)
Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Grzegorz Czarnocki - przewodnicz^cy
Klaudia Stelmaszczyk
Arkadiusz Talik
pozytywnie opiniuje
sprawozdanie Wojta Gminy Popielow z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2012 r.
Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycj^ art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu doreczono sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Popielow za 2012 r.
Przedlozone sprawozdanie z wyTtonariia budzetu Tjminy,"stosowme dblrescTart7l3~
pkt 5 w zwiazku 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.
Analizuj^c dane zawarte w przedlozonym sprawozdaniu Wojta w zakresie zgodnosci z
wielkosciami ujetymi w:
1. uchwale Rady Gminy Popielow nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwaly budzetowej na 2012 r. (z pozn. zm.),
2. sprawozdaniach sporz^dzonych za okres od poczajku roku do dnia 31 grudnia 2012 r., tj:
- z wykonania planu dochodow budzetowych (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatkow budzetowych (Rb-28S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorz^du terytorialnego (Rb-NDS),
- z wykonania dochodow podatkowych (Rb-PDP),
- o stanie srodkow na rachunkach bankowych j .s.t. (Rb-ST),
- o stanie zobowi^zan wg tytulow dluznych oraz poreczen i gwarancji (Rb-Z),
- uzupelniaj^cym o stanie zobowiazafi wg tytulow dluznych (Rb-UZ),
- o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Rb-N),
- uzupemiaj^cym o stanie naleznosci (Rb-UN),
- z wykonania planu dochodow zwi^zanych z realizacj^ zadafi z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
- o dotacjach/wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),
Sklad Orzekaj^cy rozbieznosci nie stwierdzil.
W ocenie Skladu Orzekajaxego przedlozone przez Wojta sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy spelnia wymog okreslony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.

Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2012 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokosci 25.787.206,00 zl zostafy wykonane w wysokosci 25.411.813,37 zl,
tj. w 98,5%, w tym dochody majatkowe uj^te po stronie planu w lacznej wysokosci
5.272.423,00 zl wykonano w wysokosci 5.150.011,94 zl, tj. w 97,7%.
Stopien realizacji dochodow zostal przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie wedhig
zrodel wraz ze wskaznikiem wykonania poszczegolnych rodzajow dochodow.
Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 27.118.028,00 zl zostal
wykonany w wysokosci 25.377.862,00 zl, tj. w 93,6 %, w tym wydatki majatkowe ujete po
stronie planu w lacznej wysokosci 7.797.412,00 zl wykonano w wysokosci 6.591.991,05 zl,
tj.w84,5%.
Wojt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodow, przedstawil zroznicowany
stopien wykonania wydatkow opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym, w podziale na
wydatki biezace oraz majatkowe.
Na koniec roku 2012 wykonane dochody biezace wyniosly 20.261.801,43 zl,
natomiast wykonane wydatki biezace stanowily kwot? 18.785.870,95 zl. W odniesieniu do
powyzszego Sklad Orzekajacy stwierdza, iz przedstawione w sprawozdaniu dochody biezace
oraz wydatki biezace spelniaja relacje, o ktorej mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
Realizacja budzetu Gminy za 2012 rok zamknela sie nadwyzkq. w wysokosci
33.951,37 zl.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytulow dluznych oraz
poreczen i gwarancji jednostki samorzadu terytorialnego laczna kwota zobowiazan
finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosla 10.576.007,31 zl, co w
stosunku do wykonanych dochodow ogolem na dzien 31 grudnia 2012 r. wskazuje na
zgodnosc z norma art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w
zwiazku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustaw? o
finansach publicznych.
Wielkosc splat zobowiazan, o ktorych mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych spelnia wymog prawny zawarty w tym przepisie (ograniczajacy mozliwosc
wielkosci splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi w
danym roku odsetkami od tych kredytow i pozyczek, wykupow papierow wartosciowych
wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem do wys. 15% pianowanych na dany rok budzetowy
dochodow grniny).
W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.

Przewodnicz^cy
Skladu
esorz Czarnocki

