
UCHWAtA Nr IH/252/2011

SkJadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczqcej

sprawozdania Wojta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budzetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych [tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577, ze
zm.) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. BogusJaw Wenus - przewodnicz^cy
2. Malgorzata Michalek - czlonek
3. Barbara Polowczyk - czlonek

po rozpoznaniu sprawozdah Wojta Gminy z wykonania budzetu za 2010 rok wraz z
informacjq o stanie mienia.

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje si^ pozytywnie sprawozdania Wojta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania
budzetu za 2010 rok .

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania
budzetu jednostki samorz^du terytorialnego powinno zawierac zestawienie dochodow i
wydatkow wynikaj^ce z zamkni^c rachunkow budzetu jednostki samorz^du
terytorialnego w szczegolowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej. Sklad
Orzekajqcy stwierdza, ze przedlozone przez Wojta Gminy sprawozdanie sporzadzone
zostafo zgodnie z postanowieniami cytowanego wyzej przepisu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Podstaw^ wyrazenia opinii dotyczqcej
oceny przebiegu wykonania budzetu stanowila analiza nast^pujqcych dokumentow:

sprawozdania opisowego z wykonania budzetu za 2010 rok opracowanego przez
Wojta Gminy,
sprawozdan budzetowych jednostki samorzqdu terytorialnego sporzqdzonych
wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2010 roku opracowanych na podstawie
przepisow rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 3 lutego 2010 roku w
sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz
rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247):

• Rb-27S - z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samorzqdu
terytorialnego,

• Rb-28S - z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorz^du
terytorialnego,

• Rb-PDP - z wykonania podstawowych dochodow podatkowych,
• Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodow zwiqzanych z realizacjq zadah z

zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych jednostkom
samorzqdu terytorialnego ustawami,

• Rb-ST - o stanie srodkow na rachunkach bankowych jednostek samorzqdu
terytorialnego,



• Rb-50 - o dotacjach/wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadari z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorz^du
terytorialnego ustawami,

• Rb-NDS - o nadwyzce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego,
• Rb-Z - o stanie zobowiqzari wedhig tytulow dluznych oraz gwarancji i por^czeri,
• Rb-UZ - sprawozdanie uzupe-tniajqce o stanie zobowi^zari wedhig tytulow

dluznych,
• Rb-N - o stanie naleznosci,
• Rb-UN - sprawozdanie uzupemiaj^ce o stanie naleznosci.

uchwaty organu stanowiqcego jednostki samorz^du terytorialnego w sprawie
uchwalenia budzetu na 2010 rok wraz z uchwafami i zarz^dzeniami
dokonuj^cymi zmian budzetu i w budzecie podejmowanymi w 2010 roku,
przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi.

Poddano sprawdzeniu ww. sprawozdania Rb w zakresie poprawnosci formalnej i
rachunkowej oraz zastosowanej klasyfikacji budzetowej, nieprawidtowosci nie
stwierdzono.
W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatkow budzetowych, nie
stwierdzono przekroczenia planowanych w budzecie gminy wydatkow, nie wyst^puja^
tez zobowi^zania wymagalne obciqzajqce budzet. Natomiast w dziale 852, rozdziale
85212 badanego sprawozdania wystaj)ily wydatki w §4560 - odsetki od dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci,
w kwocie 100,75 zh Odsetki wplacili podopieczni opieki spotecznej, ktorzy po utracie
prawa do pobierania swiadczen otrzymali decyzje, dotycz^ce zwrotu wyplaconego
swiadczenia wraz z odsetkami. Wplacone do Urz^du Gminy srodki, jednostka przekazala
do Urz^du Wojewodzkiego.
Badaj^c zgodnosc kwot podanych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w
sprawozdaniach Rb stwierdzono, ze s^ one zgodne. Sktad Orzekaj^cy rozpatrzyJ rowniez
informacj^ o stanie mienia.

W wyniku analizy dokumentow wskazanych wyzej, Sklad Orzekaj^cy postanowil
sformulowac opinie_ zawart^ w sentencji niniejszej uchwaty, oparta jest ona wylqcznie
na wynikach analizy przedlozonych przez gmine_ dokumentow i dotyczy jedynie
formalno - prawnych aspektow wykonywania budzetu. Nie moze bye uwazana za
rownoznacznq z wszechstronn^ ocenq prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu za
2010 rok.

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