
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35_064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr U38/20l1

z dnia 13 maja 2011 roku

składu orzekaiącego

Regionalnej lzby Obrachunkowei

w Rzeszowie

J rc t'

W sprawie: Wydania opinii o pĘedłożonym przez WÓjta Gminy Czarna sprawozdaniu
z Wykonania budżetu za 2010 rok'

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W RZesZoWie;
1. Alicja Nowosławska-cwynar - przewodnicząca
2. Janusz Mularz - członek.
3. Waldemar Witalec - członek

dzj.ała]ąc na podstawie ań' 13 pkt' 5, art' 19 ust' 1 i 2, arI' 20 ust' 1 ustawy z dnia
7 pażdzienika 1992 r' o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz' U' z 2001 r'' Nr
55, poz. 577 ze zm.)

postanawia

pozytywnie zaopiniowaó przedłoŻone sprawozdanie z Wykonania budżetu za 2010
rok z uwagą Ujętą W punkcie Vll uzasadnienia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

l. W dniu 25 marca 2010 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
Wpłynęło Zarządzenie Nr XX/201 1 Wójta Gminy czarna z dnia 23 marca 2011 l'
W sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania budżetu Gminy czana za 2010
rok, sprawozdania z Wykonania planó\r'/ flnanSowych Gminnego centrum Kuliury
iPromocji W czarnej i samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki
Zdrowotnej w Czarnej za 2010 rok.

Wójt Gminy czalna przedłoŻył RegionaInej lzbie obrachunkowej W RZesZoWie:

1' sprawozdaniabudżetowe;
. Rb'27s sprawozdanie Z Wykonania planu dochodów budzetowych jednostki sa-

morządu terytorialnego Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
. Rb-27ZŻ sprawozdanie z Wykonania planu dochodóW związanych z rea|izacją

zadań z zaklesu administracji rządowej olaz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2010 roku.



. Rb-PDP sprawozdanie z Wykonania dochodóW podatkowych gminy za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2010 loku,

. Rb-28s sprawozdanie z Wykonania planu WydatkóW budzetowych jednostki sa-
morządu terytorialnego za okles od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,

. Rb-NDs splawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządU terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku'

. Rb-Z sprawozdanie o stanie Zobowiązań Według tytułóW dłużnych orcz gwarcnąi
i poręczeń Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku'

. Rb-N Sprawozdanie o stanie nalezności za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2010 roku,

. Rb-30s sprawozdanie z Wykonania planóW finansowych samoządowych zakła-
dóW budżetowych Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,

. Rb 50 sprawozdanie o dotacjach związanych Z Wykonywaniem zadań z zakresu
adrninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządU tery-
torialnego ustawami za czwańy kwańał 20] 0 roku'

. Rb-50 sprawozdanie o Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zaklesu
adminiSiracji rządowe) oraz innych zadań zleconych jednostkom samolządu tery-
torialnego ustawami za czwańy kwańał 2010 roku,

. Rb-sT sprawozdanie o stanie środkóW na rachunkach bankowych jednostek sa-
morządu terytorialnego na koniec 2010 roku'

2' sprawozdanie roczne z Wykonania budŻeIu za 2010 l. oraz informację o stanie
mienia jednostki samorządu terytoriaInego, pzedłozone Radzie Gminy czarna'

w związku z postanowieniem art' 267 Ust' 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (DZ' U. Nr 157 ' poz' 1240 ze zm.), zgodnie z którym za-
rŻąd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachun-
kowej sprawozdanie roczne z Wykonania budzetu tej jednostki' opinia składu
orzekającego doiyczy jedynie sprawozdania z Wykonania budzetu Gminy czalna
za 2O1O rok.

W śWietle aft.269 i 267 ust. 1 pkt' 1 i ust' 2 Ustawy ofinansach publicznych
W związku z ai.' 121 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
Wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157' poz' 1241 ze
Zm') sprawozdanie z Wykonania budżetu za rok 2010 zawiera:

]) Zestawienie dochodóW i WydatkóW Wynikające z zamknięć rachunkóW budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, W szczegółowości nie mnie.jszej niż W uchwa-
le budżetowej'

2) zmiany W planie WydatkóW dokonane W trakcie roku budżetowego na rea|iza-
cję programóW finansowanych z udziałem środkóW pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkóW z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
iśrodkóW pochodzących Z innych Żńdeł zaglanicznych niepodlegających zwro-
towi;

3) stopień Zaawansowania realizacji programóW Wieloletnich.

WyŹej Wymienione sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
l. zawie{ąą:

. Wielkości planowanych dochodóW jednostki samorządu terytoria]nego W podziale
na działy ' lozdział! i paragrafy klas},fikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-27s
ZWykonania planu dochodóW budżetowych, Rb-NDs o nadwyŻce/deficycie, Rb-
50 o dotacjach i Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu admi-



nistracji lządowej oraz innych Zadań zleconych ustawami' sprawozdanie z Wyko-
nania budŹetu przedłożone organowi stanowiącemu)'

. Wielkości zreaIizowanych d ochodóW jed nostki samorządu terytoriaInego W podzia
|e na działy, rozdziav i paragrafy klasyfikacjj budżetowej (sprawozdania: Rb_27S
z Wykonania planu dochodóW budżetowych' Rb-NDS o nadwyżce/deficycie' Rb_
50 o dotacjach i Wydatkach zwjązanycl\ Z Wykonn]'r'aniem zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz jnnych Żadań zleconych ustawami, splawozdanie z Wyko-
nania budżetu przedłożone organowi stanowiącemu)'

. Wielkości planowanych WydatkóW jednostki samorządu terytorialnego W podziale
na działy ' rozdzia$ i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-28S
z wykonania planU WydatkóW budzetowych' Rb-NDs o nadwyżce/deficycie, Rb-50
o dotacjach i Wydatkach związanych z Wykonywaniem Zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań z|eęonych ustawami, sprawozdanie z Wykona-
nia budżetu przedłożone or9anowi stanowiącemu)'

. Wielkości zrealizowanych WydatkóW jednosiki samorządu terytorialnego W podZia-
|e na dział|, lozdziały l paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-2Bs
z Wykonania planu WydatkóW budżetowych' Rb-NDs o nadwyzce/deficycie, Rb-s0
o dotacjach j Wydatkach związanych z Wykonywaniem Zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraZ innych Zadań zleconych uStawami' sprawozdanie Z Wykona-
nia budŻetu przedłożone organowi stanowiącemu)'

. Wielkości planowanych przychodów iwydatkÓW samorządowych zakładóW budże-
towych W podziale na dziah/ ' rozdział! i paragrafy k]asyfikacji budżetowej (spra-
Wozdanie Rb'30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku),

r wielkości zrealizowanych przychodóW iWydatkóW samorządowych zakładóW bu-
dzetowych W podziale na działy, lozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
(Sprawozdanie Rb-30s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku)'

Na podstawie powyzszych sprawozdań Uslalono, co następuje:

ll. Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy czarna budżet na 2010 lok' po uwzględnieniu
Zmian dokonanych W ciągu loku' zakładał rea\izaąę dochodóW W kwocie
35'201'200'08 zł' Dochody zrealizowano W kwocie 34'744.404,97 Zł' co stanowi
98,70% wykonania planu.

otrzymana dotacja na finanSowanie zadań zleconych z Zakresu administracjj rzą-
dowej Wyniosła 5'462'635'38 zł' co stanowiło 99'26% planu'

Rozbieżność W realizacji planu dochodóW Wystąpiła W Zaklesie dochodóW mająt-
kowych _ Wpływy Ze sprzedaży majątl(u gminy: plan 271'542'a0 zł Wykonanie
122'558,96 zł, \' 45,13o/o. Wójt Gminy czarna podał przyczynę niezrealizowania
p lan u.

lll. Wydatki.
Uchwalony przez Radę Gminy czarna budżet na rok 2010' po uwzględnieniU
zmian, zakładał plan WydatkóW ogółen] W kwocie 37 '724'832,56 zł, z tego Wyko'
nano kwotę 37.128'024'37 zł, co stanowi 98,41yo.
. wydatki biezące zaplanowano w kwocie 31.794.166,66 zł i Wykonano W kwo-

cie 31'401'B08'30 Zł, t]. 98,76a/o'
l wydatki majątkowe zaplanowano W kwocie 5.930'665,90 Zł i Wykonano

W kwocie 5'726.216 '07 zł' t].96'55%'

Wielkość WydatkóW na zadania zlecone Wyniosła 100'00% prZyZnanej dotacji'



tv.

Nie stwierdza się przekroczenia planu WydatkóW W działach, rozdziałach i pala-
grafach klasyfikacji budŹetowej'

odchylenia W realizacji planu WydatkóW bieŻących Wystąpiły W:. dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii plan
2-000'00 zł Wykonanie 0,00 zł' tj. 0'00%;

. dziale 851 ochrona zdrowia rozdzia|e 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 1'10.410,B0 Zł Wykonanie 45'591 '24 ż't]' 41'29%:. dziale B54 Edukacyjna opieka Wychowawcza rczdziale 85446 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli plan 2'868,00 zł Wykonanie 37o,oo zł, I]. 12,90%.

Wójt Gminy czarna opisał wydatki dokonane W powyższych podziałkach klasyfi-
kacji budżetowej bez podania przyczyn niepełne9o Wykonania planóW'

Prz ychody budżetu Gminy czarna zaplanowano na kwotę 6-366'858'68
konano W kwocie B'230'645'46 zł,\' 129,27%'
Rozchody budżetu planowane W kwocie 3'843.226,20 zł wykonano w
5.743 '226,20 zł' l]. 149,43o/..

zł, wy-

kwocie

Wykonanie przychodóW oraz rozchodóW W kwotach Wyższych niŹ planowane
Wynika z zaciągniętego ispłaconego kredytu krótkoterminowego na sfinansowa-
nie przejściowego deficytu budŻetu v./ Wysokości 1'900.000,00 zł'

W budżecie Gminy czarna planowano roczny deficyt W kwocie 2'523'632'48 Zł'
Jak Wynika ze sprawozdania Rb_NDs o nadwyżce/deficycie za okres od począt-
ku roku do dnja 31 grudnia 2010 r' deficyt Wyniósł 2.383'619'40 zł'

v' Łączne zadłużenie Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 20']o r' Zgodnie Z przed-
łożonym sprawozdaniem Rb-Z o s1anie zobowiązań Według tytułóW dłuŹnych
oraz gwarancji iporęczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 ro-
ku Wyniosło 20.580'355,10 Zł' co stanowi 59,23% Wykonanych dochodóW'

Vl. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań Według tytułóW dłużnych
oraz gwarancji iporęczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 201o r'
Gmina czarna posiada zobowiązania na kwotę 20'580.355,10 zł, W tym zobo-
wiązania wymagalne W Wysokości 305,04 Zł.

W śWietle ań' 44 ust' 3 pkt. 3 ustawy o finansach pUblicznych Wydatki pUbliczne
powinny byc dokony,/r'ane W Wysokości iterminach Wynikających z Wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań'

Vll. skład orzekający ana]izująę przedłożone sptawozdanie Z Wykonanja budŻetu
Gminy czarna stwierdza' Że nie zawiera ono analizy stopnia zaawansowania
realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Czarna, wbrew posta-
nowieniom ań' 269 pkt' 3 Ustawy o finansach publicznych'
W roku 2010 Gmina czarna kontynuując realizaąę zadań ujętych W Wieloletnich
programach inwestycyjnych' dokonywała zmian limitóW WydatkóW na zadania
nimi objęte, natomiast sprawozdanie Z Wykonania budżetu nie zawiera infomacji
na ten temat.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz Wymagania formalno-prawne doty-
czące zasad sporządzania sprawozdania z Wykonania budżetu oraz sprawozdań bu-
dZetowych' Skład orzekający Wydał opinię jak W sentencji.



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

PRZEr)DNlczĄbsKŁADu

mgrAlic]{dt!roślr$ską _ c\ł) nar

Otrzvmuia:
1' Wójt Gminy czarna
2. Aa


