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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

UCHWALA Nr VIII/50/2013

z dnia 21 maja 2013 r.

skladu orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budzetu gminy

za 2012 r.

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Piotr Swiatek - przewodniczacy

2. Edyta Gawronska - czlonek
3. Mariusz Hadel - czlonek

po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budzetu

gminy - dzialajac na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1113)

postanawia

pozytywnie zaopiniowac przedmiotowe sprawozdanie Wójta Gminy Zarszyn z uwaga
podana w tresci uzasadnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

wplynelo sprawozdanie Wójta Gminy Zarszyn z wykonania budzetu gminy za 2012 rok.

Sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonal oceny

przedmiotowego sprawozdania Wójta Gminy Zarszyn w oparciu o przepisy art. 267

ust. 3 w zwiazku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm.) oraz sprawozdania

budzetowe sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 3

lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) i z dnia

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansów publicznych w

zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).



Przedmiotowe sprawozdanie sklada sie z czesci tabelarycznej r opisowej. Czesc
tabelaryczna obejmuje:

• zestawienie wykonania dochodów budzetu Gminy Zarszyn wedlug dzialów,
rozdzialów i zródel dochodów (plan/wykonanie),

• zestawienie wydatków budzetu Gminy Zarszyn wedlug dzialów, rozdzialów i grup
wydatków (plan/wykonanie),

• wykaz zadan inwestycyjnych realizowanych z budzetu Gminy Zarszyn w 2012 r.,
• zestawienie przychodów i rozchodów za 2012 r.,

• zestawienie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacja zadan z zakresu
administracji rzadowej i innych zadan zleconych na 2012 rok (plan/wykonanie),

• realizacja dochodów i wydatków zwiazanych z wykonywaniem zadan
realizowanych w drodze porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego,

• realizacja dochodów i wydatków wynikajacych ze szczególnych zasad
wykonywania na podstawie odrebnych przepisów,

• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu Gminy Zarszyn w
2012 r.,

• zestawienie wydatków na realizacje zadan ze srodków funduszu soleckiego na
2012 rok,

• plan dochodów i "'JYdatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek
budzetowych prowadzacych dzialalnosc okreslona w ustawie o systemie oswiaty
za 2012 r.,

• zestawienie z wykonania przychodów i kosztów zakladów budzetowych za 2012
r.,

• zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z srodków
pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci Unii Europejskiej
w 2012 r.,

• stopien zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Czesc opisowa obejmuje omówienie realizacji dochodów i wydatków budzetu gminy z
podzialem na biezace i majatkowe, omówienie przychodów i rozchodów oraz zadluzenia
Gminy oraz odniesienie do poszczególnych czesci zawartych w dolaczonych do
sprawozdania tabelach. Ponadto do sprawozdania dolaczono informacje o stanie mienia
komunalnego Gminy Zarszyn wedlug stanu na 31 grudnia 2012 r. oraz informacje o
przebiegu wykonania planów finansowych przez samorzadowa instytucje kultury<-

(Biblioteka).

Tak sporzadzone sprawozdanie odpowiada wymogom przepisu 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
w zwiazku z art. 269 ustawy o finansach publicznych.



•

Z przedlozonego sprawozdania wynika, ze budzet gminy Zarszyn wg stanu na 31

grudnia 2012 r. po stronie dochodów wynosil 27.751.081,99 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o dochodach budzetowych Rb-27s za IV kwartaly 2012 r. oraz z
uchwalami organów gminy w sprawach budzetowych, które wplynely do RIO i zostaly
zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Dochody budzetowe wykonano w kwocie 27.565.029,17 zl, co stanowi 99,32% planu.
Wójt gminy odniósl sie w tresci sprawozdania do odchylen w realizacji dochodów
budzetowych.

Z przedlozonego sprawozdania wynika, ze budzet gminy Zarszyn wg stanu na 31
grudnia 2012 r. po stronie wydatków wynosil 29.411.790,64 zl, co jest zgodne ze
sprawozdaniem o wydatkach budzetowych Rb-28s za IV kwartaly 2012 r. oraz z
uchwalami organów gminy w sprawach budzetowych, które wplynely do RIO i zostaly
zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Wydatki budzetowe wykonano w kwocie 27.957.390,46 zl, co stanowi 95,05% planu.
Wydatki majatkowe wykonano w kwocie 6.003.309,78 zl, co stanowi 21,47% ogólu
wydatków.

Zgodnie z przedlozonym sprawozdaniem opisowym Gmina posiada na dzien 31 grudnia
2012 r. zobowiazania z tytulu kredytów i pozyczek w kwocie 13.851.041,95 zl. W okresie
objeiym sprawozdaniem jednostka nie udzielala poreczen i gwarancji. 'lV s\iv'ietle
przedlozonego sprawozdania gmina posiada zobowiazania wymagalne w kwocie 499,40
zl.

Powyzsze dane sa zgodne ze sprawozdaniem o stanie zobowiazan wedlug tytulów
dluznych oraz gwarancji i poreczen jednostki samorzadu terytorialnego za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Laczna kwota dlugu gminy na koniec roku budzetowego wynosi 13.851.541,35 zl, co
stanowi 50,25% dochodów wykonanych.

Dane w zakresie przychodów i rozchodów budzetowych sa zgodne z kwartalnym
sprawozdaniem o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 r. Rb-NDS. W okresie objetym sprawozdaniem gmina
splacila raty kredytów i pozyczek wraz z odsetkami w kwocie 3.992.585,59 zl, co
stanowi 14,48% wykonanych dochodów budzetowych.

Zgodnie z przedlozona informacja oraz sprawozdaniem Rb-NDS dochody biezace
wykonano w kwocie 24.048.200,19 zl, natomiast wydatki biezace wykonano w kwocie
21.954.080,68 zl.

UWAGA Stwierdza sie rozbieznosc pomiedzy danymi w zakresie wydatków
wykonanych w ramach funduszu soleckiego wykazanych w sprawozdaniu przedlozonym



,.
przez Wójta Gminy, a sprawozdaniem Rb-28s. Zgodnie ze sprawozdaniem Wójta
wydatki wykonane w dziale 921, rozdzial 92109 wynosza ogólem 153.252,01 zl,
natomiast wydatki wykonane w dziale 754, rozdzial 75412 wynosza ogólem 53.188,77 zl
gdy ze sprawozdania Rb-28s wynikaja kwoty wykonanych wydatków ogólem: rozdzial
92109 -152.022,01, natomiast rozdzial 75412 - 54.418,77 zl.

Sprawozdanie w zakresie dochodów i wydatków zadan z zakresu administracji rzadowej
jest zgodne ze sprawozdaniem statystycznym Rb-50.

Sklad orzekajacy sygnalizuje, ze w czesci tabelarycznej sprawozdania dotyczacej zadan
realizowanych w drodze porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego nie wykazano dochodów z tytulu dotacji celowej wykazanych w
sprawozdaniu Rb-27s oraz czesci tabelarycznej sprawozdania w dziale 010 - Rolnictwo

i lowiectwo, rozdzial 01042 - Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych.

Dane w zakresie przychodów i kosztów zakladu budzetowego sa zgodne ze
sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakladów budzetowych Rb-30s. Sklad

orzekajacy sygnalizuje, ze w czesci opisowej sprawozdania stan srodków obrotowych
na dzien 1 01.2012 r. wykazano w kwocie -10.826,93 zl, gdy ze sprawozdania Rb-30s
wynika kwota -10.826,57 zl, natomiast koszty zakladu ogólem wykazano w kwocie
2.70i.·1 oj 9,49 zl, gdy ze sprawozdania Rb-30s oraz czesci tabeiarycznej sprawozdania
wynika kwota 2.701.119,04 zl.

W przedlozonym sprawozdaniu zawarto dane dotyczace dochodów i wydatków

rachunku dochodów wlasnych jednostek budzetowych dzialajacych na podstawi ustawy
o systemie oswiaty, które sa zgodne z danymi wynikajacymi ze sprawozdania
statystycznego Rb-34s.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia sklad orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowil jak w sentencji. Nalezy zaznaczyc, ze niniejsza
opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania.

Od uchwaly skladu orzekajacego sluzy Wójtowi Gminy odwolanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doreczenia
niniejszej opinii.

Otrzymuja:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2.aa
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