
UCHWAI_A Nr Si.1 68i201 3
Skladu Orzekajqcego Regionalnej l4by Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedlo2onym przez V!/ojta Gminy Sk6rzec sprawozdania
z wykonania bud2etu za 2012r.

Na podstawie aft. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 L|stawy z dnia 7 pa2dziernika 1gg2r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2O1N r., poz. 1113), art. 26T ust. 3 w zw.
z art'. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9f. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz' 1240 z po2n. zm.) Sklad Orzekajqcf Regionalnej lzby Cibrachunkowej
w Warszawie, w nw. osobach Czlonkow Kolegium RIO:

Przewodniczqcy SO:
Czlonkowie SO:

Kamil Krauschar
Terdsa Wysokinska, Jolanta Tomaszek

przedlo2one przez Wojta Gminy Sk6rzec sprawozdahie z wykonania budzetu Gminy za
2012r. opiniuje pozytywnie. Ni wzglgclow formalnych zawiera
wybrane dane o gospodarce fi mach kludzetu, stanowi jedynie
ocenQ przedlo2onej informacji p rawicllowoSci sporzqdzenia tego
dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu l8 marca 2013 r. do Regionalnej lzby pbrachunkowej w Warszawie Zesp6l
w Siedlcach wrVz z Zarzqdzeniem Nr 1412013 Wojta Glniny Skor,le<; z dnia 26 marca 2013r.
wptynglo sprawgzdanie roczne z wykonania budzetu Grhiny Skorzec za 2Oj2 r.

W ocenie Skladu Orzekajqcego sprawozdani! zostalo sporzqdzone w ukladzie
odpoiviadajEcym uchwalonemu przez Radq budzetowi rlta 2012r., kti:r'e uwzglqdnia (rv czq6ci
opisowej):

1' dochody i wydatki budzetu w szczeg6lowoSci okreblonejjak rrv uchwale budzetowej,
2. informacjq o planowanym i osiqgnigtym wyniku fipansowyrn oraz do stanu zadlu2enia

z tytulu zaciqgniqtych kredytow i poZyczek,
3. przebieg rrealizaqi budzetu za 2012r.,

poszczegtllnych 2rodel oraz dzialow
o dzialaniach podjgtych celem pelnej rea

4. efekty rzeczowo-finansowe realizaqi
z okresleniem zadah realizowanych w p
oraz poziomu ich wykonania.

Natomiast w czqsci tabelarycznej sprawozdania przedstiiwiono dochody i wydatkiw pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej i Vaprezentowano w uktadzie: plan.
wykonanie, wykonanie procentowe. W oddzielnych tapelach przedstawiono sprawozdanie
z wykonania dotacji i wydatkow na zadania z zakr,esu administracji rzqdowej zlecone
jednostce samorzqdu terytorialnego ustawami.

Dane liczbowe zawatle w opiniowanym sprawqzdaniu, pclzzl t,
sq zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budzetowych uz wielkosciami zawartymi w przedlo2onych sprawozdaniach budz d
poczqtku roku >_r. wykafata zgodnos h
i wykonanych w s.t ) przedtozonych RlC.

Na str. 2 tre 6rodki w wysokosci 645.0gg ,21 zl,
a winno byc 72 frr 2 (wykonanie wydatkow) btgdnie
wskazano, iz wydatki biezqce wyniosly 16.277.77\,Btzl, powinno byc i6.281 q}O,gl zt,



w 2012 r. lqczna kwota przypadajqcych w danym roku hudzetowym splat zobowiEzan z tytulu
zaciqgniqtego d{ugo publicznego oraz potencjalnych splat kwot wynikajqcych z udzielonych
porqczef wraz z naleznymi odsetkanri nie mogla pze$roczye 15% dochod6w planowanych
na dany rok budzetowy, za| lqczna kwota dlugu na koniec rollu budzetowego nie mogla
przekr oczy 6, 60?/o wy ko n a n ych d och od ow o g 6le m "

Dlug publiczny (stan zadluZenia) jednostkil samorzEdu terytorialnego wg
sprawozdania RB-Z - z tytulu niesplaconych do [<ohca rokru budzetowego kredytow
i po2yczek wyniosl 4.916.000 zl, co stanowi 25,771o/o wykonanych dochodow og6lem.

Natomiast obciqzenia zwiqzane z ur.egulowarlriem w roku budzetowym splat rat
kapitalowych zobowiqzan wraz z odsetkami, ktorp zostaly zaciqgniqte w okresach
wcze6niejszych, w/g sprawozdaf Rb-NDS, Rb-28S wyniosty fqcznie 1.300.288,'28 zl
i ksztaltujq siq na poziomie 6,41 % planowanych w rokq ubieglym dochod6w ogolem.

Z przedstawionych danych wynika; ze w obydvqu przypadkach, przedstawione wy2ej
relacje nie naruszajqograniczen wynikaj4cych zar1". 169 iart. 170 ustawy zdnia 30 czerwca
2005 r' o finansach publicznych w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r". -
Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach publicznygh.

Ponadto organ wykonawczy wypelnil obowi{zek na{ozony przez ustawodawcq
i dodatkowo zalqczyl informacjq o stanie mienia kQmunalnego, a tak2e sprawozdania,
o ktorych mowa w ad. 265 pkt 2 ustawy o finansach pu$licznych.

Biorqc pod uwagQ tresc powyzszych ustalen, a tak2e informacje zwiqzane
ze sposobem realizaqi przez Wojta Gminy Skorzec zadan wynikajqcych z uchwalonego
przez Radq Gminy budzetu na 2012r ;twierdzofio, ze przedloZone sprawozdanie
(opiniowany dpkument) stanowi material informacljno-analitlrcz:ny obrazujqcy sposob
realizacji budzetu i moze stanowic podstawq dla Qrganu sternowiqcego do dokonania
mervtorvcznei ocenv ieoo wvk rnaniamerytory cznej oceny jego wyk :nania.

W zwiq4ku z powy2szym postanowiono, jak w sdntencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Koleglum Regionalnejlzby Obrachunkowej
w Warszawie za po5rednictwem Zespolu RIO w SiEdlcach, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwaly.

P fzewod n iczt qc;y S klad u O rz e kaj qce g o

ir'r^rrrr ' cz} .\|JEla l/At EGIUM
.,,.r-,rA"tl,$A t)tsftAllltJl{l{0lTA d; hunkowoj

ur WAP(7AW!Fw WARSZAT{IE

{f :POt w SIEDLCACH
'r+$xfl$ioego 3.8, tel" 63-28P-lS


