
UCHWALA Nr III/193/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie opinii dotycza,cej sprawozdania
Wojta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budzetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 200 Ir. Dz. U.
Nr 55, poz. 577, ze zrn.) po rozpatrzeniu sprawozdania Wojta Gminy z wykonania
budzetu za 2011 rok Sklad Orzekaja,cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Boguslaw Wenus - przewodnicza,cy
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Grazyna Kos - czlonek

uchwala, co nast$puje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wojta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania
budzetu za 2011 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) Wqjt
Gminy przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi sprawozdanie roczne z
wykonania budzetu Gminy Nowe Ostrowy za 2011 rok.

Sklad Orzekaja,cy rozpatrzyl przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy
biora,c pod uwage nastepujace dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy.

2. Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok wraz z
uchwalami i zarza,dzeniami organow Gminy dokonuja,cymi zmian budzetu i w
budzecie podejmowanyrni w roku budzetowym, ktore zostaly przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.

3. Sprawozdania sporzadzone na podstawie rozporza,dzen Ministra Finansow z
dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. Nr
20, poz. 103 ze zm.) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan
jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.
U. Nr43, poz. 247).

Ponadto Sklad Orzekajaxry rozpatrzyl zala,czone do sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy informacje: o stanie mienia komunalnego oraz o zaawansowaniu
realizacji programow wieloletnich.

W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod ka.tem poprawnosci formalno-
rachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sklad Orzekaja,cy stwierdzil, ze dane
liczbowe w zakresie realizacji budzetu zawarte w czesci opisowej sprawozdania
wynikaja, z przedlozonych sprawozdan statystycznych, sporz^dzonych zgodnie z
wymogami rozporz^dzen Ministra Finansow w sprawie sprawozdawczosci i zgodne
sa. z uchwala, budzetowa, po zmianach.

Jednostka zaplanowala dochody ogolem w wysokosci 13.649.912,64 zl,
wykonanie wynosilo 12.822.867,59 zl - co stanowi 93,94 % planu, wydatki ogolem
zaplanowano wysokosci 13.671.384,64 zl, zrealizowano w wysokosci 12.454.845,91



zl, czyli na poziomie 91,10 % ustalonego planu. Dochody biezace jednostka
zrealizowala w wysokosci 12.354.979,41 zl, wydatki bieza.ce w wysokosci
11.625.913,95 zl, nadwyzka operacyjna wyniosla 729.065,46 zl, tym samym Gmina
wypelnila postanowienia art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.

Zadluzenie Gminy wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (o stanie
zobowiazari za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), z tytulu
zaciagnietych na koniec okresu sprawozdawczego kredytow i pozyczek wynosi
1.945.249,72 zl, co stanowi 15,17 % wykonanych dochodow, a wiec miesci sie w 60
% - owyrn dopuszczalnym wskazniku zadluzenia (art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zrn.). Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, ze jednostka
nie posiadala na koniec 2011 roku zobowiazan wymagalnych.

Gmina w 2011 roku zaplanowala wydatki na finansowanie programow i projektow z
udzialem srodkow z UE, realizacja wydatkow wyniosla 518.396,29 zl, co stanowilo
88,70 % planu. Ponadto zaplanowala wydatki na wspolfinansowanie programow i
projektow z udzialem srodkow UE, realizacja to kwota 167.098,30 zl, ktora
stanowila 93,38 % planu.

Niniejsza opinia oparta jest wyl^cznie na wynikach analizy przedlozonych
przez Wojta Gminy dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow
wykonania budzetu. Nie moze bye zatem uwazana za rownoznaczn^ z
wszechstronna. ocen^ prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w roku 2011.

Sklad Orzekajacy w podjetej uchwale nie dokonal oceny celowosci
wydatkowania srodkow budzetu Gminy w zakresie zadan wlasnych ani
gospodarnosci wykonuj^cych budzet. Ocena w tym zakresie nalezy - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami - do wlasciwosci Rady.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Izby.

PRZEWODNICZACY SKLADU
ORzjKAJACEGO

Boguslaw Wenus


