
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów. ul. Mickiewicza l0

UcHWAŁA Nrl/ lr /2008

z dnia 3 kwietnia 2008 roku

składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Rzeszowie

wydania opinii o przedłożonych pzez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniach
z Wykonania budżetu za 2007 rok.

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie:

1. Alicja Nowosławska_cwynar - przewodnicząca
2. Janusz Mularz
3 Waldemar Witalec

- członek
- członek

działając na podslawie ań. 13 pkt 5 i ań. 20 ust. 1 ustawy zdnia7 pażdziernika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200'l r., Nr 55, poz.577 ze zm.)

postanawia

pozytywnie zaopiniować pŻedłoŻone sprawozdania budżetowe'

UZASADNIENIE

l. W dniu 20 malca 2008 r' do Regionalnej lzby obrachUnkowej W Rzeszowie Wptynęło
zarządzenie Nr LX|V/08 Wójta Gminy czarna z dnia 19 marca 2008 r' w sprawie pzy-
jęcia sprawozdania z Wykonania budżetu Gminy za 2007 rok'

Wójt Gminy czarna przedłozył Regionalnej lzbie obrachunkowej W Rzeszowie:

1. Sprawozdaniastatystyczne:
. Rb-27s sprawozdanie z Wykonania planu dochodóW budŹetowych jednostki samorządu

teMorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku'
. Rb-z7zz sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z |ealizaąą zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z|econych jednostkom samorządu te-

rytorialnego ustawamiza okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
. Rb-PDP sprawozdanie z Wykonania dochodóW podatkowych gminy za okres od początku

roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
. Rb-28S sprawozdanie z Wykonania planu Wydatków budŹetowych jednostki samorządu

terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku'
. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/dellcycie jednostki samorządu leMoria|nego za

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku'
. Rb-z sprawozdanie o stanie zobowiązań Według h^ułóW dłużnych oraz gwarancji i porę-

czeń za okres od początku roku do dnia 31 9rudnia 2007 roku,
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. Rb-N sprawozdanie o stanie naleŹności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2007 roku,

. Rb-30 sprawozdanie z Wykonania planóW finansowych zakładów budżetowych za okres
od początku roku do dnia 3'1 grudnia 2oo7 roku'. Rb-33 sprawozdanie W Wykonania planóW finansowych funduszy celowych nieposiadają-
cych osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia2oo7 roku,. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach Nliązanych z wykonywaniem zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawamj za czwańy kwańał 2007 roku'

. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teMorialnego
ustawami za czwańy kwańał 2007 roku,

. Rb-sT sprawozdanie o stanie środkóW na rachunkach bankowych jednostek samorządu
terytorialnego na koniec 2007 roku.

2' Sprawozdanie opisowe z Wykonania budżetu za 2007 r. przedłoŻone Radzie Gminy czar-
na, zgodnie z Wymogami wynikającymi z ań. 199 ust' 'l ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Wyżej Wymienjone sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 g;'udnia 2oo7 r' za-
Wierają

. wielkości planowanych dochodÓw gminy w podziale na dziav, rczdziały i paragrary klasy-
fikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27s z Wykonania planu dochodóW budżetowych,
Rb-PDP z Wykonania dochodóW podatkowych' Rb-NDs o nadwyżce/deficycie, Rb-so
o dotacjach iWydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracii rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie opisowe z Wykonania bu-
dżetu gminy przedłoŹone radzie gminy)'

. wielkości zrealizowanych dochodóW gminy W podziale na dziaty, lozdziały i paragraly
klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27s z wykonania planu dochodów budżeto_
wych, Rb-PDP z Wykonania dochodóW podatkowych' Rb-NDs o nadwyżce/deficycie,
Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admjni-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie opisowe z wyko-
nania budżetu gminy przedłoŹone radzie gminy),

. Wielkości planowanych WydatkóW gminy W podziale na dziaw ' rozdziały i paragraĄ/ klasy-
fikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28s z Wykonania planu WydatkóW budżetowych,
Rb_NDs o nadwyżce/del]cycie, Rb_50 o dotacjach i Wydatkach związanych z Wykonywa-
niem zadań z zakresu adminishacji rządową olaz innych zadań zleconych ustawami'
sprawozdanie opisowe z Wykonania budżetu gminy przedłożone radzie gminy),

. Wielkości zrealizowanych WydatkóW gminy W podziale na działy, rozdziały i paragrafy kla-
syfikacji budŻetowej (sprawozdania: Rb-28s z Wykonania planu WydatkóW budżetowych'
Rb-NDs o nadwyżce/deficycie, Rb-50 o dotacjach i Wydatkach związanych z Wykonywa-
niem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
sprawozdanie opisowe z wykonania budŹetu gminy przedłożone radzie gminy),

. wielkości planowanych przychodóW i vvydatków:
. zakładóW budżetowych W podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budże-

towe.i (sprawozdanie Rb-30 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku),
. gminnych funduszy celowych W podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji

budżetowej (sprawozdanie Rb-33 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
roku),

. Wielkości zrealizowanych przychodów i WydatkóW:
. zakładóW budżetowych W podziale na działy, rozdzialy i paragraly klasyfikacji budże-

towej (sprawozdanie Rb-30 za okIes od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku),. gminnych funduszy celowych W podziale na działy, rozdziaŁy i paragrafy klasyfikacji
budżetowej (sprawozdanie Rb-33 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2oo7
roku).
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Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje:

ll. Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy czarna budżet na 2007 rok, po uwzględnieniu zmian do_
konanych W ciągu roku' zakładał realizację dochodóW Gminy W kwocie 29 353 429'78 zt'
Dochody zrealizowano w kwocie 29 241 992,42 zł, co stanowi 99,62 o/o Wykonania planu'

otzymana dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji ządowej
Wyniosła 4 834 018'69 zł' co stanowiło 99,88% planu'

Nie stwierdza się istotnych rozbieżności W realizacji planu dochodóW z waŹniejszych żró-
deł.

lll. Wydatki.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2007, po uwzględnieniu zmian, zakładał
plan WydatkóW ogólem w kwocie 30 749 506,64 zl, z tego wykonano kwotę
2874o 8o7,17 zł, co stanowi 93,46%.
o wydatki bieżące zaplanowano W kwocie 24 442991,10 zł iWykonano W kwocie

23 993 588'19 zł' tj. 98"l6%'
. wydatki majątkowe zaplanowano W kwocie 6 306 515'54 zł i wykonano W kwocie

4 747 218,98 zł, t!.75,27%'

Wielkość WydatkóW na zadania zlecone Wyniosła 100,00% przyznanej dotac.|i.

Nie stwierdza się przekroczenia planu Wydatków W działach, rozdziałach i paragrafach
klasyfikacji budżetowej'

lstotne odchylenia W realizacji planu WydatkóW dotyczyły wydatków majątkowych zapla-
nowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska rozdziale 9000'l
Gospodarka ściekowa i ochrona Wód (nie Wykonano 50,90% planowanych w rozdziale
WydatkóW)' na czym zaważylo w szczególności niewykonanie WydatkóW zaplanowanych
na Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisbki- budowa kanalizacii czarna i Grabi-
ny (nie Wykonano kwoty WydatkóW 1 143 741'03 zł, ti' 99,020/" planu - Wójt Gminy nie
podał pzyczyn W sprawozdaniu przedkładanym Radzie Gminy czarna).

lV. Prz ychody budżetu Gminy czarna zaplanowano na kwotę 3227 491,93 zł, wykonano
W kwocie 5 080 808,03 zł, l' 157 '42%.Rozchody budŹetu planowane W kwocie 1831 415'07 zł Wykonano W kwocie
3 947 223,75 zł,ll.215,52yo.

V' W budżecie Gminy czarna planowano roczny deficyt W kwocie 1 396 076'86 zł'
Według sprawozdania Rb-NDs o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu teMorialne-
go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnięto nadwyżkę W kwo-
cie 501 185'25 zł.

Vl. Łączna kwota długu Gminy czarna na dzień 31 grudnia 2007 r' Wyniosła 9 037 335'87
zł, co stanowi 30,90% Wykonanych dochodóW_

Vll. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-z o stani€ zobowiązań jednostki samorządu terytorialne'
go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r' Gmina czarna posiada zobo-
Wiązania wymagalne na kwotę 1 590,10 zł (gospodarka pozabudŹetowa).

Przedmiotem oceny składu ozekającego była zasadniczo prawidłowośó sporządza-
nia sprawozdań z Wykonania budżetu Gminy za 2oo7 (ok.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz Wymagania formalno-prawne dotyczące
sporządzania sprawozdań budŻetowych' skład orzekający Wydał opinię pozytywnąo przed-
łożonych przez WÓjta Gminy czarna sprawozdaniach z Wykonania budŹetu za 2007 rok.
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