
Uchwała Nr 121lC/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCE Go RE GIoNALNEJ IZ'BY oBRACHUNKOWEJ

".x'Jtti"'ffiŁ,o..
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolvych (Dz.U. z200lr. Nr 55, poz.577 zpóźn. zm.) w mvięIłłz art. I2I ust.9
pkt 3 i art. L23 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 159 poz. I24I z późn. zm.) Skład Otzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach :

Przewodniczącyi mgr Jan RUDowsKI
Czlonkowie: mgr Renata SOKOLNICKA

mgr Krzysztof POLENS

uchwala, co następuje:

s1
Wydaje opinię pozyĘwną o przedłożonym przezWójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2009r.

s2

Uchwała zostaŁapodjęta jednogłośnie i wchodzi w Życiez dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający przyjil kryteria, które stanowiąpodstawę wydania opinii pozytywnej w
zakresie ptzedłożonego sprawozdania z wykonania budżefu gminy tj.

_ zachowanie równowagi budzetowej (dochodów i wydatków orazprzychodów i rozchodów), w tym
niezaistnienie:
a) przekoczeniaplanowanych wydatków,
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów

(przychodów),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przek'roczenia tego planu,
d) rozbieżności między zaangużowaniem a planem,

- brak nieprawidłowości formalnych i prawnych , w tym :
a) przekroczenia 15 % planowanych dochodów budżetu gminy łącznąkwotąprzypadających w danym roku

budżetowym:
- spłat rat kredytów ipożLyczek, o których mowa w art. 82 ust. l pkt 2 i3 wraz zna|einymiw danym

roku odsetkami od kredytów i poĘczek, o których mowa w art. 82 ust. l ustawy z dnia 30 częrwca



2005 r. o finansach publicznych w zw. z art. l2|ust. 3 i 6 ustawy z dniaf7 sierpnia 2009 roku Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- wykupów pói".* *u'.toś"io*y"tr.mitowńry.tr przez jednostki samorządu terytorialnego na celę

określone * u1.t. sz ust. l pkt 2 i3 wraz zna|eżrtymi odsetkami i dyskontem od.papierów

wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych *L*., art. l2l ust. 3 i 6 ustawy z dniaf7 sierpnia 2009 roku Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- potencjalnvfi 'ptui kwot wynikaj ąćych zudzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego

poręczeń oraz gwarancji.

b) przekrocze nia 60 %oplanowanego zadłuielia gminy w stosunku do wykonanych dochodów,

c) niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronię planu i wykonania,

d) niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi i uchwałami zmieniającymi

budżet,

e) niezgodności danych doĘczących subwencji na 2009 ro\ w9|tu9 stanu na dzięń31grudnia 2009 r. pomiędzy
. 
wyka=zem Ministęiswa Finansów a sprawozdaniem z dochodów budżetowych'

f) rażącego nieprzesffzegania klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów,

g) niezgodności realizacji dochodów własnych i wydatków nimi s|rnansowanych w ramach

utworzonych rachunków dochodów własnych,

h)nieterminowegoprzekazywaniauchwałdoRegionalnejlzbyobrachunkowej.

W świetle powyższych kryteriów analiza sprawozdaniazwykonania budżetu za

2009 rok oraz sprawozdań statystycznych wykaz^ła, co następuje:

1. Uchwalony przezkadębudżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał

rea|izacjębóchodów wwysokości 13.568.905'00zł. Dochody $miny Zrealizowano w

kwocie 13.4I5.772,90zł' co stanowi 98,870ń planu.

2. Stan zobowiązaflwgĘrtułów dłuznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł

844.000 zł, có stanowi6,2g,ńwykonanych dochodów ogółem.

3. Wydano decyzje przez organpodatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa

oraz dokonano zwolnień' ulg, rozłoŻentaraw,odroczeń, umorzeń' obnizenia górnych

stawek podatków w kwocie 41,0,562,48zł'' co stanowi9,84oń wykonanych podstawowych

dochodów podatkowych.

4. Uchwalony przez Radębudzet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przęwidywat

rea|izacjęrvyaattow wwysokości 15.248.003,00zł. Wydatki ogótem zrealizowano w

kwocie 14.379.318,38zł, co Stanowi 94p0vo planu, ztego..

a) wydatki bieiące zrea|izowane zostały w 92,680ń,-

uj ńaa*i majątkowe zręa|izowane zostały w 98,790ń;

5. Wynik budzefu za rok 2OO9 zanknął się deficytem w kwocie 963 .545 ,48 zt na planowany

deficyt w kwocie 1.679.098,00 zł.. Zrea|izowane zostaw przry tymrozchody (spłata

kredytów ) w wysokości 110.000 zł.



W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budzetowych na koniec
okresu sprawozdaw cze5o.

Sprawozdan ia zŁoŻono w terminie.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostaĘ zobowiązania niewymagalne w wysokości
344.990,13 zŁ,którełącznie z wykonanymi wydatkami przek'raczająplan wydatków.
Zobowiązania te wynikająz Ętufu wynagrodzeń i uposazen oruz obligatoryjnych wpłat płatnika
(składek ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowiązanzpowyiszych
Ęrtułów na|eĘ stwierdzić, iev,rynikająonę z mocy prawa.

Ponadto Rada Gminy w uchwale budzetowej (załączniknr 10 _ dotacje podmiotowe dla
gminnych insĘrtucji kultury ) określiła dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości
67.200 zł,natomiast ze sprawozdania z wykonania budzefu gminy wynika kwota przychodów
biblioteki 69.200 zł (67 .200 zł dotacja zbudżeil gminy oraz2.000 zł dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Skład orzekający zauważa, iż, zgodnie z art.9 ustawy z dniaZ5 paździemika 1991 r o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z200I r. Nr 13 poz.I23 ze zm.)
oraz napodstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia27 czerwca L997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 ze zm.) gminna biblioteka publiczna finansowana jest w formie dotacji jedynie z
budzetu gminy - ( wyrok NSA z dnia24.06.2002r. sygn. SA/GD 479102).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

od uchwaĘ stuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie
ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwĄ.
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