
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

U6HWAŁANrl/ nĘ no6 'ł'{_Ź1.4|tj_Gi'iii*-'! 
j i,rl'l'l l,,'i

z dnia 9 maja 2013 roku 
f 
,*0, ?ili3

Składu orzekającego 
!

Re g i o n a t n ej lzby o b ra c h u n xowe|llt_'_,_-, .Q..ł Ł?1.:_^- -, .

w Rzeszowie

w sprawie: wydania opinii o przedłoŻonym pzez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu
z wykonania budŻetu za 2012 rok'

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Alicja Nowosławska-Cwynar _ przewodnicząca
2. Janusz Mularz _ członek
3. Waldemar Witalec - członek

działając na podstawie ań. 13 pkt. 5, ań. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pażdziernika 1992 r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2012 r. poz.
1113)

postanawia

pozytywnie zaopiniowaó przedłoŻone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012
rok.

UZASADNIENIE

l. W dniu 2 kwietnia 2013 r. do Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie wpły-
nęło zarządzenie Nr CLXlXl2013 WÓjta Gminy Czarna z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2012 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promo-
cji w Czarnej za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Sa-
modzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2012
rok.

Wójt Gminy Czarna przedłoŻył Regionalnej lzbie obrachunkowej w Rzeszowie:

1. SprawozdaniabudŹetowe:
. Rb_27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŹetowych jednostki samo-

rządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
. Rb-Z7ZZsprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacjązadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom Samo-
rządu terytorialnego ustawamiza okres od początku roku do końca czwańego kwar-
tału roku 2012,

o Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych gminy na koniec 2012
roku,

W RZESZOWIE



2.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budżetowych jednostki samo-
rządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułow dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń według stanu na koniec czwańego kwańału 2012 roku,
Rb_N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jed_
nostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec czwańego kwartału 2012
roku,
Rb_30S sprawozdanie z wykonania planow finansowych samorządowych zakładow
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryto-
rialnego ustawami za czwarty kwańał 2012 roku,
Rb_50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom Samorządu teryto-
rialnego ustawami za czwarty kwańał 2012 roku,
Rb-sT sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samo_
rządu terytorialnego na koniec 2012 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2012 r. przedłozone
Radzie Gminy Czarna, podlegające opiniowanlu przez Skład orzekający Regional-
nej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie na podstawie art.267 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W świetle ań. 269 i 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych spra-
wozdanie z wykonania budżetu za rok2012 zawiera'.
1) zestawienie dochodów i wydatkow wynikające z zamknięc rachunków budzetu

jednostki samorządu terytorialnego, W szczegołowoŚci nie mniejszej niŻ
w uchwale budżetowej,

2) wykaz samorządowych jednostek budzetowych, które utworzyły rachunki docho_
dow własnych;

3) zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realiza-
cję programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
i środkow pochodzących z innych Źródeł zagranicznych niepodlegających zwro-
towi;

4) stopień zaawansowania realizaĄi programow wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2012 rok zawiera wszystkie
wymagane elementy.

Wyzej wymienione sprawozdania za okres od początku roku do dnia 3'1 grudnia
2012 r. zawierają:

wielkości planowanych dochodow jednostki samorządu terytorialnego W podziale na
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŹetowej (sprawozdania: Rb-27S
z wykonania planu dochodow budżetowych, Rb-NDS o nadwyŻceldeficycie, Rb-50
o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budze-
tu przedłozone organowi stanowiącemu),
wielkości zrealtzowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego w podziale
na działy, rozdziaĘ i paragrafy klasyfikacji budŻetowej (sprawozdania: Rb-27S z wy-



konania planu dochodów budżetowych, Rb-NDS o nadwyŹce/deficycie, Rb-50 o do-
tacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie zwykonania budze-
tu przedłoŻone organowi stanowiącemu),

. wielkości planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale na
dziaĘ, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania'. Rb-28S 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
przedłozone organowi stanowiącemu),

. wielkości zrealizowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego w podziale
na działy, rozdziahy i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozdania: Rb-28S zwy-
konania planu wydatkow budżetowych, Rb_NDS o nadwyzce/deficycie, Rb-50 o do-
tacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sprawozdanie z wykonania budŻe-
tu przedłozone organowi stanowiącemu),

. wielkości planowanych przychodów i wydatków samorządowych zakładow budŻeto-
wych w podziale na dziah1, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budzetowej (sprawozda-
nie Rb-30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku),

. wielkoŚci zrealizowanych przychodow i wydatków samorządowych zakładow budŻe-
towych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŻetowej (sprawoz-
danie Rb_30S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku)'

Na podstawie powyższych sprawozdań ustalono, co następuje:

ll. Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy Czarna budzet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian
dokonanych w ciągu roku, zakładał realizację dochodów w kwocie 37.665.595,41 zł.
Dochody zrea]izowano W kwocie 37.412.319'06 zł, co stanowi 99,32o/o wykonania
planu.
. dochody biezące zaplanowano W kwocie 32.710'558,58 zł i wykonano W kwocie

32.457.308,65 zł, tj. 99,26%,
. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.955.036,83 zł i wykonano W kwo-

cie 4.955.010,41zł, tj' 99,99%'

otrzymana dotacja na finansowanie zadan zleconych z zakresu administracji rządo-
wej wyniosła 5.248.052,33 zł, co stanowiło 98,51% planu'

lll. Wydatki.
Uchwalony przez Radę Gminy Czarna budzet na rok 2012, po uwzględnieniu zmian,
zakładał plan wydatkow ogołem W kwocie 38.080.565,78 zł, z tego wykonano kwotę
37.629.528,90 zł, co stanowi 98,81%.
. wydatki biezące zaplanowano W kwocie 32.518.677,82 zł i wykonano W kwocie

32.086.353,19 zł, tj. 98,67%,
. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.561.887,96 zł i wykonano W kwocie

5.543.175,71 zł, tj' 99,66%.

WielkośÓ wydatkow na zadania zlecone wyniosła 100'00% przyznanej dotacji.

Nie stwierdza się przekroczenia planu wydatkow w działach, rozdziałach i paragra-
fach klasyfikacji budŹetowej.

lV. Przychody budzetu Gminy Czarna zaplanowano na kwotę 4'086.335,44 zł, wyko-
nano W kwocie 8.391 .314,44 zł, tj.205,35o/o.



Rozchody budzetu planowane w kwocie 3.671.365,07 zł wykonano W kwocie
7'976.344,07 zł, tj' 217,25%.

Wykonanie przychodów oraz rozchodów w kwotach wyzszych niŹ planowane wyni-
ka z zaciągniętych i spłaconych: kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budzetu w wysokości 1.520'000,00 zł oraz poŻyczki krótko-
terminowej na Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków po-
chodzących z budŹetu Unii Europejskiej w wysokości 2.784.979.00 zł.

W uchwale budzetowej Gminy Czarna planowano nadvuyzkę w kwocie 497.566,56
zł. Jak wynika ze sprawozdania Rb-NDs o nadwyzce/deficycie za okres od począt-
ku roku do dnia 31 grudnia 2012 r' osiągnięto deficyt217 .209,84 zł.

V. Łączne zadłużenie Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z przedło-
żonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wy-
niosło 20.032.518,47 zł, co stanowi 53,54o/o wykonanych dochodów.

Vl. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r'

Gmina Czarna posiada zobowiązania na kwotę 20.032.518,47 zł, w tym zobowią-
zania wymagalne w wysokości 0,84 zł'

Vll. Zgodnie z zasadą określoną w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych' wy-
konane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niŻ wykonane dochody bieżące po-
większone o nadwyżkę budzetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z przedłoŻonych
sprawozdań wynika, Że w 2012 roku:
. Wydatki biezące wykonano w kwocie 32.086.353,19 zł,
. dochody biezące wykonano w kwccie 32.457 '308,65 zł.

Vl!l. Skład orzekający stwierdził ponadto dokonanie wydatkow w dziale 758 Rozne
rozliczenia rozdziale 75807 CzęśÓ Wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin $ 2940
Zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogolnej za lata poprzed-
nie w kwocie 151.745,00 zł oraz rozdziale 75814 Rożne rozliczenia finansowe
s 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 15.453,00 zł, stanowiących zwrot części subwen-
cji ogolnej wtazz odsetkami.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz Wymagania formalno_prawne dotyczące
zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budzetu 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'

Otzvmuja:
1. Wójt Gminy Czarna
2. Aa


