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z dnia29 kwietnia20|1 r. Składuorzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowejw Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Dobrzenia Wielkiego z wykonania budżetu Gminy
Dobrzeń Wielki za 2010 r.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w związkuzart. |9 ust.2 ustawyzdnia7 płździemikaI992r,
(tekstjednolity-DzU z200I r. nr 55,poz.577;zm,DzL) tlr I54,
izbachobrachunkołvych
o regionalnych
p oz .1 8 0 0z; 2 0 0 2 r. DzU nr 1 1 3 ,po z. 9 8 4 ;22003
r .D zU nr I49,po2.1454;z 2004r .D znr
IJ 273 ,p oz .
2703 ; 2 2 0 0r5. D zU nr 1 4 , po z. Il4 , nr6 4 , p o2.565,
nr 249,po2.2104;22009
r .D zIJnr l57,po z .I Z 4 I ;
z 2010 t. DzU nr 238, poz. 1578) Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowejw opolu
w osobach:
Wojciech orłowski- przewodniczący,
MagdalenaPrzybylska,
Klaudia Stelmaszczyk,
porytywnie opiniuje przedłożoneprzezWójta DobrzeniaWiólkie$o spraw=ożfańiÓ
żrilfkońania
budżetuGminv Dobrzeń Wielki za2010 r.
Uzzsadnienie
Wójt DobrzeniaWielkiego, zgodniez dyspozycjąart.267ust. 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009t.
o finansachpublicznych(Dz.U. z 2009 t, nr I57, poz. |240 z późn.zm.)przedstawiłRegionalnejIzbie
obrachunkowejw opolu sprawozdaniez wykonaniabudzetu Gminy Dobrzeń Wielki za 20|0 r' Do
sprawozdaniadołączonoinformacjęo staniemieniakomunalnego.
PrzedłoŻone
sprawozdanie,stosowniedo treściart.|3 pkt 5 w związkuz att.|9 ust' 2 cyt. ustawy
z dnia7 puŹdziernika|992 r. o regionalnychizbachobrachunkowych,
podlegazaopiniowaniuprzezSkład
orzekającyRegionalnejIzby obrachunkowejw opolu.
W ocenie Składuorzekająceeo,przedłoŻone
przez Wójta sprawozdaniez wykonaniabudżetu
Gminy zostało sporządzonew szczegółowości
odpowiadającejuchwale budzetowej na 2010 rok,
co zgodnejestz dyspozycjąart.267ust. 1 pkt I oraz art'269 ustawyo finansachpublicznych.
Analizując dane zawartew sprawozdaniuWójta o wykonaniu budżetuza 20|0 r. w zakresie
z wielkościami
zgodności
ujętymi:
l) w uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XLl293l2009 z dnia 17 grudnia 2009 t. w sprawie
uchwaleniabudzetuGminy na20|0 rok (z późn.zm,),
za okresod początkuroku do dnia 31 grudnia2010r.,tj:
2) w sprawozdaniach
z wykonaniaplanu dochodówbudzetowych(Rb-27S),
z wykonaniaplanu dochodów związanychz rea|izacjązadanz za|<resu
administracji rządowej
orazinnych zadaizleconychj .s.t.(Rb-2722),
z wykonaniadochodówpodatkowych(Rb-PDP),
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z wykonaniaplanuwydatków budzetowych(Rb-28S)'
j ednostkisamorząduterytorialnego(Rb-NDS)'
o nadwyżce/deficycie
o stanieśrodkówna rachunkachbankowych(Rb-ST)'
o stanie zobowiązafl'wg Ęrtułówdfużnychoraz gwatancji i poręczeń jednostki samorządu
terytorialnego(Rb-Z),
(Rb-UZ)'
o staniezobowiązńwg Ęrtułówdłużnych
uzupełniające
oraz wybranych aktywów finansowychjednostki samorząduterytońalnego
o stanie należności
(Rb-N),
(Rb-UN)'
o stanienalezności
uzupełniające
o dotacjach/wydatkachzwiązanychz wykonywaniemzadańz zak'resuadministracji rządow€1 oraz
innychzleconychjednostkomsamorząduterytorialnegoustawami(Rb-50)'
Składorzekającynie stwierdził.rozbieŻności.
,
'
Dochody budżetowezaplanowanew budzecieGminy na f0I0 r. (po wprowadzonychzmianach)
61.I73.507,98 zł',tj. w I0I ,9 yo,w tym
60.043.6|7,43 zł.'zostaĘwykonanew wysokości
w wysokości
dochody majątkowezaplanowanew łącznejwysokości1.217,490,00zł, wykonano w wysokości
222970,24zł.,tj.w I8,3%o.
Wptyw na stopieńrealizacji ogółemdochodówmiałyrównież:
. obnizeniagórnychstawekpodatkóww wysokości2.I20.503,00
zŁ,
- udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, odroczenia, rozłoŻeniana raĘ podatku w wysokości
zł,
444.212,57
które łączniestanowiĘ6,7f yo planu dochodówwłasnych.
Stopień rcdrizacjidochodów zostaŁprzedstawionytabelaryczniewraz ze wsktżnikiemwykonania
rodzajów dochodów.
poszczegó|nych
Plan wydatkór,vbuciżetowych(po zmianach) w wysokości85.760.f53,43zł' został'wykonany
w łącznejwysokości
zł',tj.w 89,3ońw tym wydatkimajątkowezaplanowane
w wysokości76.597.770,53
%o.
zł'
16.088.595,35,tj.76,5
zł,wykonanow wysokości
21.020.480,09
Wójt, podobnie jak * przypadku wykonania dochodów, przedstawiłzróŻnicowanystopień
wykonaniawydatkóww zestawieniutabelarycznym,omawiającszczegółowodokonanewydatkiw części
opisowej.
RealizacjabudzetuGminy DobrzęńWielki na koniec 2010 r. zamLnęłasię deficytemw wysokości
zł.
15.424.262'55
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązan wg tytułów dłużnychoraz gwarancji
go łącznakwota zobowiązai finansowychGminy wg stanuna
i poręczeńjednostkisamorząduterytorialne
na 31 grudnia
zł',co w stosunkudo dochodówztęalizowanych
31 grudnia2010r. wyniosła12.255.765,00
2O|Or.wskazujena zgodnośćznormązart.I70ustawyz30 czerwca2005r. o finansachpublicznychw
z art. 85 ustawy z dnia 2l sierpnla 2009 t. Przepisy wprowadzająceustawę o finansach
związ|<tt
publicznych.Zgodnie z wlw normą łącznakwota dtugujednostki samorząduterytorialnegona koniec
roku budzetowegonię moie przehoczyć,60%wykonanychdochodów ogółemtej jednostkiw Ęm roku
budżetowym.
Wójt realizując budiet, dokonałspłatyrat kapitałolvychzacirynięĘch przez gminę kredytów i
z normąart. 169
poĘczekwtaz z należnymiodsetkami,których tącznawielkośćwskazujena zgodność
ustawy z 30 czerwca2005 r. o finansachpublicznychw związku z wlw art. 85 ustawy z 27 sierpnia
ustawęo finansachpublicznych.
2009r. Przepisywprowadzające
Składorzekającyzauważa,iz informacjao staniemienia komunalnęgoGminy zawiqa elementy
określonew art. 267 ust, 1 pkt. 3 ustawy o finansachpublicznych za wyjątkiem wskazania danych
i innych praw majątkowychoraz
o dochodachuzyskanych z ffililu wykonywaniaprawa własności
z wykonywaniaposiadania.

J

W q/m stanie faktycznym i prawnym na|eiałopostanowió jak * sentencji.
Na podstawie art.20 ust. 1 powołanejna wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
od niniejszej uchwĄ słuĘ odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w opolu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.
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