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UcHWAŁA Nr|||/ jie /2009

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

składu orzekaiącego

Regionalnei lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

- przewodniczący
- członek

lecŁ-,

W Sprawie; Wydania opinii o pzedłożonych przez wójta Gminy czarna sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2008 rok.

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie:

1 . Waldemar Witalec
2. Janusz lvlularz
3' Maria czarnik - Golesz - członek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i ań. 20 ust' 1 ustawy z dnia7 paŻdziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poZ.577, ze zm.)

Postanawia
pozytywnie zaopiniować pŻedłożone Sprawozdanie' przy uwzględnieniu uwagi
zawańej W pkt Vll uzasadnienia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r' do Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie Wpły_

nęło zalządzenie Nl cvlll/2009 Wójta Gminy Czarna z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z Wykonania budżetu Gminy czarna za 2008 rck,
sprawoŻdania z Wykonania pIanu finansowego Gminnego centrum Kultury i Promocji
w Czarnej za 2008 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielne
go Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej W czarnej za 2008 rok' Ponadto Wójt
Gminy czarna plzedłoŻył Regionalnej lzbie obrachunkowej W Rzeszowie sprawoz_
dania budŻetowe:
. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodóW budżetowych jednostki sa-

morządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
. Rb-27Zz sprawozdanie Z Wykonania planu dochodóW związanych z lea|izacją

zadań z zakresu administracji rządowe' oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2008 roku,



Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodóW podatkowych gminy za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
Rb_28S sprawozdanie z Wr/konania pIanu WydatkóW budżetowych jednostki sa-
morządu terytoria|nego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
Rb-NDs sprawozdanie o nadwyżce/def]cycie jednostkj samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiąZań Według tytułóW dtużnych oraz gwarancji
iporęczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2008 roku,
Rb-30 sprawozdanie z Wykonania planóW finansowych zakładóW budżelowych Za
okres od pocŻątku roku do dnia 31 grudnja 2008 roku'
Rb-33 sprawozdanie W Wykonania planóW finansowych funduszy ceIowych niepo-
siadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2008 roku,
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach Związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej ofaz innych zadań zleconych jednostkom samorządu tery
torialnego usiawami za czwańy kwańał 2008 roku,
Rb-50 sprawozdanie o Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu tery-
torialnego Ustawami za czwańy kwańał 200B roku'
Rb-sT sprawozdanie o sianie środkóW na rachunkach bankowych jednostek sa-
morządu terytorialnego na koniec 2008 roku.

Wyzej Wymienione sprawozdania zawierają:
Wielkości planowanych dochodów gminy W podziale na' dzia\/, rczdziav i para-
grafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu docho-
dów budżeiowych, Rb-PDP z wykonania dochodóW podatkowych, Rb-NDs o
nadwyzce/def]cycie, Rb'50 o dotacjach iWydatkach związanych z Wykonywaniem
zadań z zakresu adrninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami'
sprawozdanie opisowe z Wykonania budŻetu gminy przedłożone Radzie Gminy);
wielkości zrealizowanych dochodóW gminy W podziale na: działy, rozdziav i para-
grafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27s z Wykonania planu docho-
dóW budzetowych, Rb-PDP z Wykonania dochodóW podatkowych, Rb-NDS
o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i Wydałkach związanych z Wykonywa-
niem Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych usia-
wami' sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy przedłożone ladzie
gminy);
Wielkości pIanowanych WydaikóW gminy w podziale na działy, lozdziahl i paragra-
fy kIaswkacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S z Wykonania planu \Ą/ydalkóW

budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie' Rb-50 o dotacjach i wydatkach
związanych Z Wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami' sprawozdanie opisowe z Wykonania budŹetu gminy
przedłozone radzie gminy);
Wielkości zrealizowanych WydatkóW gminy W podzjale na: działy ' lozdz|ab! i pa(a-
grafy klasyfikacji budŹeiowej (sprawozdania: Rb-28s z Wykonania planu Wydat-

kóW budŻetowych' Rb-NDs o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach iWydaikach
związanych Z wykon}ryVaniem zadań z Zakfesu administracji rządowej oraz innych
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zadań zleconych uslawami, sprawoŻdanie opisowe Z Wykonanja budżetu gminy
plzedłozone radzie gminy);
Wielkości planowanych przychodóW i WydatkóW:

- zakładów budżetowych W podziale na działy'
budżetowej (sprawozdanie Rb-30 za okres od
nia 2008 roku),
- gminnych funduszy celowych w podziale na
s).fikacji budzetowej (sprawozdanie Rb-33 za
31 grudnia 2008 roku);

Wielkości Zrealizowanych przychodóW i WydatkóW:
- zakładóW budŻetowych W podziale na dziav, rozdziav i palagrafy klasyfikacji
budżelowej (sprawozdanie Rb'30 za okres od począiku loku do dnia 31 grud-
nia 2008 roku),
- gminnych funduszy celowych w podziale na dzial!, rozdzial! i paragrafy kla-
syfikacji budżetowej (sprawozdanie Rb_33 Za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2008 roku).

Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje:

l. Dochody.
1. Uchwalony przez Radę Gminy Czarna budzet na 2008 r., po uwzgIędnieniu

zmian dokonanych W ciągu roku, zakładał rcalizaci]ę dochodóW Gminy w kwo-
cie 30.783.'l'l8'78 zł' Dochody zlealizowana W kwocie 31.237 -768,17 zł' co
stanowi 101,47 % planu.

2. olrzymana dotacja na finansowanie zadań zleconych z zaklesu administracji
rządowej Wyniosła 4 '702'249,62 zł, co stanowiło 98'90% planu'

3' shłierdzono rozbieżności W realizacji planu dochodóW Wdziale g00 ,'Gospo-
darka komunalna iochrona środowiska" (planowano dochody majątkowe z ty-
tułu środków na dofinansowanie inwestycji gminnych z Funduszu spójności W
Wysokości 138'896'56 Zł, Wykonano dochody W kwocie 663'807,98 zł' co sta-
nowi 477 ,92ok).

Wójt Gminy czarna W przedłozonym sprawozdaniu opisowym Wskazał
przy czy ny rozbiezności.

ll. Wydatki.
1. Uchwaiony przez Radę Gminy budżet na 2008 r., po uwzględnieniu zmian, za-

kładał plan Wydatków ogółem W kwocie 37.536.311'22 zł' z lego Wykonano
kwotę 36'806'432'60 zł' co stanowi 98,05% planu.

. Wydatki bieżące zaplanowano W kwocie 26.277.516'19 zł iWykonano W kwo-
cie 25-748-093,70 zł' tj' 97'98% planu'

l wydatki majątkowe zaplanowano W kwocie '11.258'795'03 zł i Wykonano
W kwocie 11.058.338'90 zł' tj. 98'21% planu.

2' Wielkość WydatkóW na zadania ZleconeWyniosła 100% przyznanej dotacji.

3' Nie stwierdza się przekroczenia planu WydatkóW W d ziałach' lozdziałach i pa-
lagrafach klasyfikacji budżetowej.

rozdziary i paragrafy klasyfikacji
początku roku do dnja 31 grud-

działy, rozdziały i paragrafy kla_
okres od początku roku do dnia
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4' lstotne odchylenia W reaIizacji planu WydatkóW dotyczyły WydatkóW bieżących
zaplanowanych:

. W dŻiale 851 ,,ochrona Zdrowia'', razdziale 85153 ,,zwa|czanie narkomanii'' (nie
Wykonano kwoty WydatkóW 2.0a0 zł' t]' ']00% planu' Wójt Gminy czarna nie
podał pzyczyn ich niewykonania)'

Zgadnie z ań' 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r' o przeciwdziałaniu nar-
komanii (Dz. U. Nr '179' poz' 1485, ze zm') środki planowane W powyższej po-
działce klasyfjkacji budżetowej przeznacza się m. in' na prowadzen|e profilak-
tycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej W zakresie
przeciwdziałania narkomanii.

. W dzia'e 900,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'', rozdziale 90001
,,Gospodarka ściekowa i ochrona Wód'' (nie Wykonano kwoty WydatkóW
251'017 'oB zł' tj' 62,75o/o planu' Wójt Gminy czarna nie podał przyczyn ich
niewykonania' w sprawozdaniu opisano jedynie Wydatki biezące na kwotę
148'982,92 zł)'

l|l. Przychody budzetu Gminy czarna zaplanowano na kwotę 8.338.609'62 zł, Wy-
konano W kwocie 8.338.609'62 zł, co stanowi 100% planu'

lV. Rozchod y budzetu Gminy Czarna p]anowane W kwocie 1'585.417,18 zł Wyko
nano W kwocie 1.585'417,'l8 zł, co stanowi 100% planu'

V, W budzecie Gminy Czarna planowano roczny deficyt w kwocie 6.753,192,44
zł' Na koniec 2008 r' osiągnięto deficyt W kwocie 5'568.664'43 zł' co sianowi
82,46r/. planu.

vl' Łączna kwota długu Gminy czarna na dzień 31 grudnia 2008 r- Wyniosła
13.988'099'65 zł' co stanowi 44,77% Wykonanych dochodóW'

Vll" shłierdza się zobowiązania Wymagalne jednostek budŹetowych gminy W Wyso-
kości 539'85 zł-

W śWietle ań' 35 ust. 3 pkt' 3 ustawy o f]nansach publicznych Wydatki publicz'
ne powinny być dokonywane W wysokości iterminach Wynikających z Wcześniej
zaciągniętych Zobowiązań.

Przedmiotem oceny Składu orzekającego była zasadniczo prawidłowośó spo-
rządzania sprawozdań z Wykonania budŻelu Gminy za 2008 rok'

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz Wymagania formalno-prawne do_

tyczące sporządzania sprawozdań budżetowych, skład orzekający Wydał opinię po-
zytywną o przedłoŹonych przez wąta Gminy Czarna sprawozdaniach z wykonania
budżetu za 2008 rok'

od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kole-
gium Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie, W terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia niniejszej uchwały'

Otrzvmuia;
1' Wójt Gminy czalna;
2 ala ./-./ L4--

..'/ /, /:4'ćĄ4-


