
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35.064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr u 
^5 

12012

z dnia 1 l maia 2012 roku

składu orzekaiącego

Regionalnei lzby Obrachunkowei

w Rzeszowie

W sprawie: Wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy czarna sprawozdaniu
z Wykonania budżetu Za 2011 rok.

skład orzekający Regionalnej lzby oblachunkowej W Rzeszowie:
1' Alicja Nowosławska_cwynar -przewodnicząca
2' Janusz lv]ularz - członek
3' Waldemaf Witalec - członek

dzialąąc na podstawie ań. '13 pkt. 5' art. 19 ust' 1 i 2, ań' 20 ust' 1 ustawy Z dnia
7 pażdziernika 1992 r' o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U' Z 2oo1 r'' Nr 55,
poz. 577 ze zm.\

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z Wykonania budżelu za 2011
rok.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2012 r' do Regionalnej lzby obrachunkowej W RZesZoWie Wpły-
nęło zarządzenie Nr Xcllli2012 Wójta Gminy czarna z dnia 30 malca 2012 l.
W sprawie przyjęcia sprawozdania z Wykonania budŻetu Gminy czarna za 2011 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promo-
cji w Czarnej za 2011 tok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Gminnego zakładu opieki Zdrowotnej w czarnej za 2011
rok.

Wójt Gminy czarna przedłożył Regionalnej lzbie obrachunkowejW Rzeszowie:

sprawozdania budŻetowe:
Rb-27S sprawozdanie z Wykonania planu dochodów budŻetowych jednostki samo-
rządu terytorialnego za okles od początku roku do dnia 31 grudnja 2011 roku,
Rb-27zz spruwozdan ie z Wykonania planu dochodóW związanych z rca|izaąą zadań
z zakresu administracji rządowej oraz jnnych zadań zleconych jednostkom Samo-
rządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011
roku,

t.



. Rb-PDP sprawozdanie z Wykonania dochodóW podatkowych gminy Za okres od po-
czątku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku'

. Rb-z8s sprawozdanie z Wykonania planu WydatkóW budŹetowych jednostki samo-
rządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku'

. Rb-NDS sprawoŻdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 201'1 roku'

. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań Według t}łułóW dłuznych oraz gwarancji
i poręczeń Według stanu na koniec czwańego kwańału 20'11 roku'

. Rb-N sprawozdanie o stanie nalezności oraz Wybranych aktywóW finansowych jed-
nostki samorządu terytorialnego Według stanu na koniec czwańego kwańału 2011
roku,

. Rb-30s sprawozdanie z Wykonania planóW finansowych samorządowych zakładóW
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku'

. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto-
rialnego ustawami za czwańy kwańał 201 1 roku,

. Rb-50 sprawozdanie o Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teMo-
rialnego ustawami za czwańy kwańał 2011 roku,

. Rb-ST sprawozdanie o sianie środkóW na rachunkach bankowych jednostek samo-
rządu terytorialnego na koniec 2011 roku'

2' Splawozdanie roczne z Wykonania budzetu Gminy Czana za 2011 r. przedłożone
Radzie Gminy czarna, podlegające opiniowaniu przez skład orzekający Regional-
nej lzby obrachunkowej W Rzeszowie na podstawie ań' 267 ust' 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r' o finansach publicŻnych (Dz' U' Nr 157, poz' 1240 ze zm.\'

W śWietle ań' 269 i 267 usI' 1 pkt' 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych
W związku z ar1' 121 Ust. 10 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r' Przepisy Wpro-
Wadzające ustawę o finansach publicznych (DZ' U' Nr 157, poz' 1241 Że zm') spra-
Wozdanie z Wykonania budŻetu za rok2011 zawiera

1) zestawienie dochodóW i WydatkóW Wynikające z zamknięć rachUnków budŻetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, W szczegółowości nie mniejszej niż W uchwa|e bu-
dżetowej,

2) zmiany W planie WydatkóW dokonane W trakcie roku budŻetowego na rca|iza'
cję programów finansowanych z udziałem środkóW pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkóW z pomocy udzielanej przez
pańshĄ/a członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
i środkóW pochodzących z innych zródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

3) stopień zaawansowania realizacji programóW Wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy czarna za 2011 rok zawiera Wszystkie
WyszczegóInione powyżej elementy'

Wyżej Wymienione sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r'

zawieląą
r wielkości planowanych dochodóW jednostki samorządu teMorialnego W podziale na

dziaŁy, rozdziav i paragrafy klasyfikac]i budżetowej (sprawozdania: Rb-27S
z Wykonania planu dochodóW budŻetowych, Rb-NDs o nadwyŻce/deficycie, Rb-50
o dotacjach iWydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budŻe-
tU przedłożone organowi stanowiącemu),



. Wielkości zrealizowanych dochodóW jednostki samorządu teMorialnego W podziale
na działy, rozdzialy i paragrafy klasi.fikacji budŻetowej (sprawozdania: Rb-27s z Wy_
konania planu dochodóW budżetowych, Rb-NDs o nadwyzce/deficycie, Rb-50 o do-
tacjach i Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zaklesu administracji
rządowej oraz innych zadań z]econych ustawami' sprawozdanie z Wykonania bUdŻe-
tu przedłoŹone organowi stanowiącemu),

. Wielkości planowanych WydatkóW jednostki samorządu terytorialnego W podziale na
dzialy 

' 
rozdziaw i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawozdania: Rb-2Bs z Wyko-

nania planu WydatkóW budżetowych' Rb_NDs o nadwyzce/deficycie, Rb-50 o dota-
cjach i Wydatkach związanych z Wykonywaniem zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych Ustawami' sprawozdanie z Wykonania budżetu
przedłożone organowi stanowiącemu)'

. Wielkości zlea|izowanych WydatkóW jednostki samorządu terytorialnego W podziale
na dziaw ' rozdziały i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S z Wy-
konania planu WydatkóW budzetowych, Rb-NDs o nadwyżce/deficycie' Rb-50 o do-
tacjach i Wydatkach zwiąZanych z Wykonywaniem zadań z zaklesu administracji
rządowej oraz innych zadań Zleconych ustawami, sprawozdanie z Wykonania budŻe_
tu przedłożone organowi stanowiącemu),

. Wielkości planowanych przychodóW i\ĄĄ/datkóW samorządowych zakładóW budŻeto-
Wych W podziale na działy, rozdz\ały i paragrafy klasyfikacji budżetowe.j (sprawozda-
nie Rb-30s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku)'

. Wielkości zrealizowanych przychodóW iWydatkóW samorządowych ZakładóW budze_
towych W podziale na dziary, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (sprawoz-
danie Rb_30s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku).

Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono' co następuje:

ll. Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy czarna budżet na 2011 lok, po uwzględnieniu zmian
dokonanych W ciągu roku' zal<ładał rca|izację dochodóW W kwocie 34-960'760'99 zł'
Dochody zrealizowano W kwocie 34'659.318,32 zł' co stanowi 99'13% wykonania
planu.
. dochody bieŻące zaplanowano W kwocie 32'292'746,99 zł i Wykonano W kwocie

31.991.306,32 zł, tj. 99'07%'
. dochody majątkowe zaplanowano W kwocie 2.668.014,00 zł i Wykonano W kwo-

cie 2.668'012'00 zł' tj. 100,00%'

otrzymana dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządo-
Wej Wyniosła 5'326.572,20 Ż, co Stanowiło 98,49yo planu'

znacząca rozbieznośc W rea|izacji planu dochodóW Wystąpiła W zakresie dochodóW
bieżących _ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaca-
nego W formie karty podatkowej: plan 8.000,0o zł Wykonanie 706,52 zł, tj' 8'83%'
Wójt Gminy czarna w sprawozdaniu opisowym podał przyczynę niezrealizowania
planu.

lll. Wydatki.
UchwaIony przez Radę Gminy czarna budzet na rok 20'11, po uwzględnieniu zmian'
zakładał plan WydatkóW ogółem W kwocie 34.305.337 ,72 zł, z tego wykonano kwotę
33 '824 '320 '68 zł' co stanowi 98'59%.
. wydatki bieŻące zaplanowano W kwocie 32'016.231'32 zł iWykonano W kwocie

31'578'684,65 zł' tj' 98'63%'



. Wydatki majątkowe Zaplanowano W kwocie 2'289'106'40 zł iWykonano W kwocie
2.245.636,03 zł' tj' 98'10%'

Wielkośc WydatkóW na zadania zlecone Wyniosła '100'00% przyznanej dotacji.

Nie stwierdza się przekroczenia planu WydatkóW W działach, lozdziałach i paragra-
fach klasyfikacji budŻetowej'

odchylenia W realizacji planu WydatkóW bieżących wystąpiły W:
. dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii plan

2.000,00 zł Wykonanie 196,00 zł' tj. 9'80%;
. dziale 851 ochrona zdrowja rozdzia|e 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

p|an 174'711'12 Ż Wkonanie 85.206'39 zł, \' 48,77o/".

Wójt Gminy czarna opisał Wydatki dokonane W powyŻszych podziałkach klasyfikacji
budżetowej bez podania plzyczyn niepełnego Wykonania p!anóW'

lV. Przychody budżetu Gminy czarna zaplanowano na kwotę 3.427 '374'68 zł' wyko-
nano W kwocie 5'187 '374,68 zł, tj' '151 

'35%'
Rozchody budŻetu planowane W kwocie 4'082'797 '95 zł Wykonano W kwocie
5'842.797,95 zł, \' 143,1oa/"'

Wykonanie prŻychodóW oraz rozchodóW W kwotach Wyzszych niŻ planowane Wyni-
ka z zaciągniętego i spłaconego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego defic}łu budżetu W Wysokości 1'760.000,00 Zł.

W budŹecie Gminy czarna planowano nadwyzkę W kwocie 655'423'27 zl. Jak wy-
nika ze sprawozdania Rb-NDS o nad\''/yŹceldeficycie za okres od początku roku do
dnia 31 gludnia 2011 r. nadwyżka wyniosła 834'997,64 zł'

V. Łączne zadłużenie Gminy czarna na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie z przedlo-
Żonym sprawozdaniem Rb-Z o sianie zobowiąZań Według tytułóW dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Wy-
niosło 19'818'817,10 zł, co stanowi 57,18% 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 2011 r'

Gmina cuarna posiada zobowiązania na kwotę 19'818'817,10 zł, W tym zobowią-
zania wymagalne W \Ą/ysokości 695,47 zł'

W śWietle ań' 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki publiczne
powinny byó dokonywane W Wysokości iterminach Wynikających z Wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań.

Vll. Zgodnie z zasadą określoną w ai'.242 ust' 2 ustawy o finansach publicznych, Wy-
konane Wydatki bieżące n;e mogą być Wyższe niż Wykonane dochody bieżące po-
Większone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki' z przedloŻonych
sprawozdań wynika 

' 
Że w 2011 roku:

. Wydatki bieżące WĄ/konano W kwocie 31 '578'684,65 zł,

. dochody bieżące wykonano w kwocie 31 .99'1'306,32 zł'

. wolne środkiwyniosły '106.505,16 zł.



Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz Wymagania formalno-prawne dotyczące
zasad sporządzania sprawozdania z Wykonania budŻetu oraz sprawozdań budŻeto-
Wych, skład orzekający Wydał opinię jak W sentencji.

od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie' W terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały'
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1' Wójt Gminy czarna
2. Aa


