REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W RZESZOWIE

35-064 llzeszów- ul. Mickiewicza 10

U

c HWAŁA Nrl/2Ć

/2o1o

z dnia 13 kwietnia 2010 roku

składu orŻekającego

\

Regionalnej lzby Obrachunkowei

,irrc

w Rzeszowie
W sprawie: wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniach
z l^,ykonania budżetu za 2009 rok'
skład oŻekający Regionalnej lzby obrachUnkowej W Rzeszowie:
1.

2.
3.

Alicja Nowosławska_cwynar - pŻ ewodnicząca
- członek
Janusz lvlulaŻ
- członek
Waldemar Witalec

działając na podstawie art'']3 pK 5 i ań. 20 ust' 1 ustawy zdnia7 pażdzielnika 1992
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.)

postanawia
pozytywnie zaopiniować pzedłożone sprawozdania budżetowe'

.
t.

W dniu 22 malca 2a1a r' do Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie Wpłynęło
zarządzenie Nr clxlll/2o10 Wójta Gminy czarna z dnia 19 marca 201o l' w sprawie
prŻyjęcia splawozdanja z wykonania budżetu Gminy czarna za 2009 rok' sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za
2009 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej W czarnei za 2oog lok'
Wójt Gminy

1

UZASADNIENIE

czarna przedłożyłRegionalnej lzbie obrachunkowejW Rzeszowie:

Sprawozdania statystyczne;
Rb-27S sprawozdanie z Wykonania planu dochodóW budżetowych jednostki samoŻądu
terytoriaInego za okres od początku loku do dnia 31 grudnia 2009 roku'
Rb-27zz swawozdanie z Wykonania planu dochodóW związanych z lea|izacją zadań
z zakresu administracji lządowej oraz innyc;h zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawamiza okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku'
Rb-PDP sprawozdanie z Wykonania dochodóW podatkowych gminy za okles od początku
roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
Rb-28s sprawozdanie z Wykonania planu WydatkóW budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
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nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytoria]nego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnla 2009 roku,
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiąŻań Według tytułóW dłużnychoraz gwarancji
i poręczeń za okles od początku loku do dnia 31 grudnia 2009 roku'
Rb-N sprawozdanie o stanie należnościza okres od początku roku do dnia 3'1 grudnia
2009 roku,
Rb-30 sprawozdanie z Wykonania planóW finansowych zakładów budżetowych za okles
od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
Rb'33 sprawozdanie W Wykonania planóW finansowych funduszy celowych nieposiadają_
cych osobowości prawnejza okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
Rb-50 splawozdanie o dotacjach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu administracji rŻądowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samoządu terytorialnego
ustawami za czwańy kwańał 2009 roku'
Rb 50 sprawozdanie o Wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admini
stracji rządowej oraz innych zadań z|econych jednostkorn samorządu terytodalnego
ustawami za czwańy kwańał 2009 roku'
Rb-ST sprawozdan|e o stanie środkóW na rachunkach bankowych jednostek samoŻądu
terytorialnego na koniec 2009 roku.

Rb-NDs sprawozdanie

2' sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 r' p.zedłożone Radzie Gminy czarna zgodnie z WymogamiWynjkającyrnlz ań. 199 ust' 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r'
o finansach publicznych (Dz. U. Nr249, poz.2104 ze zrn.).
Wyżej Wymienione sprawozdania Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r' zaWierają
Wiejkości planowanych dochodóW gminy W podziale na działy, lozdziały i paragrafy k]asyfikacji budzetowej (splawozdania: Rb-2''S z wykonania planu dochodów budzetowych'
Rb-PDP z Wykonania ciochodóW podat](owych, Rb-NDS o nadwyŹce/cjeficyc]e, Rb-50
o dotacjach iWydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresU adm]nistracj] rzą_
dowej oraz innych zadań zleconych ustawami' sprawozdanie opisowe z Wykonania budżetu gminy przedłozone radzie gminy)'
Wielkościzreaijzowanych dochodóW gminy W podziale na działy rozdziały i paragrafy
'
klasyfikacjj budżetowej (sprawozdania: Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetoWych' Rb-PDP z Wykonania dochodóW podatkowych' Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb50 o dotacjach i Wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adminjstracji
Żądowej olaz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie opisowe z wykonania
budŹetu gminy przedłożone radzie gminy)'
Wielkości planowanych wydatkóW gmjny w podziale na działy lozdziały i parag rafy klasy'
fikacji budŹetowej (sprawozdania; Rb-28s z Wykonania planu wydatkóW budżetowych'
Rb-NDS o nadwyżce/deficycie' Rb-50 o dotacjach iWydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zaklesu administracji rządowej olaz innych zadań zleconych ustawami'
sprawozdanie opisowe z Wykonania budżetu gminy przedłożone radzie gminy),
wielkościzlealizowanych WydatkóW gminy w podziale na działy' lozdziały i paragrafy
k|asyfikacji budŻetowej (sprawozdanla: Rb-28S z Wykonania planu wydatkóW budżetowych' Rb-NDs o nadwyzce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i Wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji lządowej olaz innych zadań zleconych ustawami' sprawozdanie opisowe z Wykonania budżetu gminy pŻedłozone radzie gminy)'
wielkościplanowanych plzychodóWiWydatkóW:
zakładóW budżetowych W podziale na działy lozdziaiy i palagrafy klasyfikacji budże'
towej (sprawozdanie Rb-30 za okres od początku roku do dnia 3'1 grudnia 2009 loku)'
gminnych funduszy celowych W podziale na działy lozdziały i paragrafy klasyfikacji
'
budzetowej (sprawozdanie Rb-33 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009
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roku),

.

Wielkości zrealizowanych przychodóW i Wydatków:
zakładów budżetowych W podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budże'
towej (sprawozdanie Rb-30 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku)'
gminnych funduszy ce|owych W podziale na dziaIy' (ozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowe]' (sprawozdanie Rb-33 za okres od począiku roku do dnia 31 grudnia 2009
roku).

.
.

Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono' co następuje:

ll.

Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy czarna budżet na 2009 rok' po Uwzględnieniu zmian dokonanych W ciągu roku' zakładał realizację dochodóW Gminy W kwocie 37'967'903'85 zł'
Dochody zrealizowano W kwocie 36'972-091,74 zł' co stanowi 97'37 % wykonania planu'

otlzymana dotacja na finansowanie zadań zleconych
Wyniosła 5.422'553,11 zł, co sianowiło 95,39% planu.

z zakresu administracji rządowej

Rozb eżnościW realizacji planu dochodóW stwierdzono:
W dziale 750 Administracja publiczna (p|anowano dochody bieżące z iytułu prowiĄi za
rcalizację zadań z zakresu administracji rŻądowej w Wysokości2.000'00 zł' Wykonano
dochody W kwocie 952,50 zł' co stanowi 47,63%);
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środofiska (planowano dochody majątkowe z tytułu środkóW z Funduszu spójności na dofinansowanie inwestycji gminnej
W Wysokości2'619'973,72 zł' Wykonano dochody W kwocie 2'255.7o2'54 zł' co stanowi 86,04%).
Wójt Gminy czarna W przedłożonym sprawozdaniu opisowym Wskazał wzyczyny rczbieżności'

.
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ll

l.

Wydatki.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2009' po uwzględnieniu zmian' zakładał
plan WydatkóW ogÓłem W kwocie 45'129'591,45 zł' Iego wykonano kwotę
42'252.429'72 zł' co stanowi 93'62%l
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30'190'579,82 zł i wykonano W kwocie
29'618'273'94 zł' lj' 98'1ook,
Wydatki majątkowe zaplanowano W kwocie 'l4'939'011'63 zł iwykonano W kwocie
12.634'155,78 zł' \. 84'57%.
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o
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WielkośćWydatkóW na zadania zlecone wyniosła 100'00% przyznanej dotacji'

Nie sfuvierdza s]ę przekroczenia planu WydatkóW W działach, rozdziałach i paragrafach
klasyf ikacji budzetowej.

lstotne odchylenia W lealizacji planu WydatkóW dotyczyły Wydatków majątkowych zaplanowanych:
rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (nie lvykoW dziale 600 Transpoń i łączność
p|anu)|
nano kwoty WydatkóW 2o.ooo zł' l' 7 4
'C]7%
w dziale 900 Gospodarka komuna|na i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona Wód (nie Wykonano kwoty wydatkóW 2'207.o57 '29 zł' tj'
43,26% planu);
Wójt Gminy czarna podał pŻyczyny niewykonania powyższych WydatkóW'
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PrŹychody budżetu Gminy czarna zaplanowano na kwotę 10'544'154,25 zł' Wykonano

w kwocie 10'974.367'58 zł' tj. 104'08%'

Rozchody budżetu planowane
5.282 '466,65 zł' l))' 156'17Ó/o

'

w

kwocie 3.382'466'65

zł Wykonano W

kwocie

4

V.

W budżecie Gminy czarna planowano roczny deficyt W kwocie 7.'161.687,60 zt'
Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okes od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r- deficyt wyniósł 5'280'337'98
zł'

Vl. Łączna kwota długu Gminy czarna na dzień 3'1 grudnia 2009
18.426'598,52 zł, co stanowi 49'83% wykonanych dochodów'

r'

Wyniosła

Vll. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

o stanie zobowiązań jednostki samoŻądU teryto alnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. Gmina czarna posiada zobo_

wiązania W kwocie ']8'426'598'52 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości
424 'o4

zł '

W śWietle art' 35 ust' 3 pkt' 3 Ustawy o finansach publicznych Wydatki publiczne powinny
być dokonywane W Wysokości iterminach Wynikających z Wcześniej zaciągniętych zoboWiązań.
Vlll. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należnościjednostk samorządu terytoriaLnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. Gmina czarna posiada należnościW łącznej lę,Nocie 1'922'2a4,16 zł, W tym należnościwymagalne W Wysokości
582'177 'o1 zł'

Pęedmiotem oceny Składu orŻekają.ego była zasadniczo prawidłowośĆsporŻądza-

nia sprawozdań z Wykonania budżetu Gminy za 2009 rok'

Biorąc pod uwagę powyŹsze ustalenia oraz Wymagania formalno-prawne dotyczące
sporządzania sprawozdań budżetowych, sklad oŻekający Wydał opinię pozytywną o prŻedłożonych przez Wójta Gminy czarna sprawozdaniach z Wykonania budżetu za 2009 rok'
oci uchwały składu orzekającego sł.iżyodwołanie do pełnego skłacju Koiegium Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie' W terminie 14 dni od dnla doręczenia niniejszej
uchWały'

Otrz vmula:

1

Wójt Gminy czarna

