REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
U c h w a l a Nr 200/2012
z dnia 18 kwietnia 2012 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolii
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2011 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi^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; z 2010 r. nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r.
nr 240, poz. 1429) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Arkadiusz Talik - przewodnicza_cy,
Jan Bryczek,
Grzegorz Czarnocki,
pozytywnie opiniuje
sprawozdanie Wojta Gminy Popielow z wykonania budzetu Gminy Popielow za 2011 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.), w dniu 30 marca 2012 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono sprawozdanie z wykonania budzetu gminy
za 2011 r. wraz z informacj^ o stanie mienia komunalnego Gminy.
Przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy, 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.
Analizuj^c dane zawarte w przedlozonym sprawozdaniu Wojta Gminy w zakresie
zgodnosci z wielkosciami ujetymi w:
1. uchwale-Rady Gminy Popielow nr IV/14/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budzetu Gminy Popielow na 2011 rok (z pozn. zm.),
2. sprawozdaniach sporz^dzonych za okres od pocz^tku roku do dnia 31 grudnia 2011 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 zobowia_zan wg tytulow dluznych oraz por^czen i gwarancji (Rb-Z),
- uzupelniaja_cym o stanie zobowi^zan wg tytulow dluznych (Rb-UZ),
— o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Rb-N),

- uzupelniaj^cym o stanie naleznosci (Rb-UN),
— z wyk.onan.ia planu dochodow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
- o dotacjach/wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji
rzqdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50).
Sklad Orzekaj^cy nie stwierdzil rozbieznosci.
W ocenie Skladu Orzekajacego przedlozone przez Wojta Gminy sprawozdanie
z wykonania budzetu Gminy spelnia wymog prawny okreslony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych, tj. zostaio opracowane w szczegotowosci nie mniejszej niz
w uchwale budzetowej.
Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2011 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokosci 26.791.192,00 zl zostaly wykonane w wysokosci 26.685.886,70 zl,
tj. w 99,6 %, w tym dochody majatkowe ujete po stronie planu w lacznej wysokosci
6.810.911,00 zl wykonano w wysokosci 6.604.817,88 zl, tj. w 97,0 %.
Wplyw na stopien realizacji dochodow wlasnych mialy rowniez :
- skutki obnizenia gornych stawek podatkow w wys. 837.887,21 zl,
- skutki udzielonych ulg, odroczen, umorzen, zwolnien i rozlozenia na raty w wys.
86.295,5 I z l .
co stanowi 11,72 % planu dochodow wlasnych.
Stopien realizacji dochodow zostal wyczerpuj^co opisany w czesci opisowej
informacji z podziatem na dochody biezace i dochody majatkowe, co umozliwia identyfikacje
wskaznika wykonania poszczegolnych zrodel dochodow budzetu.
Plan wydatkow budzetowych w wys. 31.154.737,00 zl zostal zrealizowany w wysokosci
30.415.793,62 zl, tj. w 97,6 %, w tym w>'datki majatkowe na plan w wys. 12.509.801,00 zl
wykonano w wys. 12.298.904,39 zl, tj. 98,3 % planu rocznego.
Wojt Gminy stosownie do wielkosci wykazanych w sprawozdaniu o wydatkach
budzetowych przedstawil zroznicowany stopien wykonania wydatkow w zestawieniu
statystycznym, omawiajq.c w czesci opisowej ich realizacj^ w7 przekroju zadaniowym.
Realizacja budzetu gminy na koniec 2011 r. zamknela sie deficytem w wysokosci
3.729.906,92 zl, ktory zostal pokryty przychodami pochodzacymi z zacia.gnietych kredytow i
pozyczek oraz z wolnych srodkow na rachunku biez^cym budzetu gminy.
Wykonane dochody biezace przeki'oczyly o kwote 1.964.179,59 zl wysokosc
wykonanych wydatkow biez^cych, co wskazuje na zachowanie reguly okreslonej w art. 242
ust 2 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie danych liczbowych
zawartych w sprawozdaniu o wydatkach
budzetowych (Rb-28S), nie stwierdzono przekroczenia planu wydatkow w poszczegolnych
podzialkach klasyfikacji budzetowej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowi^zan wg tytulow dluznych oraz
poreczen i gwarancji jednostki samorz^du terytorialnego l^czna kwota zobowiazan
finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosla 10.878.713,13 zl, co w
stosunku do w}^konanych dochodow ogolem na dzieii 31 grudnia 2011 r. wskazuje na
zgodnosc z norm^ art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w
zwi^zku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o
finansach publicznych.
Wojt Gminy, realizuj^c budzet w zakresie splaty rat kredytow i pozyczek wraz z
naleznymi od nich odsetkami zachowal relacje, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w zwiazku z cyt. powyzej art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzajace ustawe; o finansach publicznych, ograniczaj^c^ wielkosc splaty z
powolanych tytulow do wysokosci 15 % pianowanych na dany rok budzetowy dochodow
jednostki samorz^du terytorialnego.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezaio postanowic jak w sentencji uchwaly.
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 Orzekaj^ee
Arkadifusz

Talik

