UcIrwAŁA Nr III/213 l 2oL2
Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 maja 2OL2 roku
w sprawie opinii dotycząceJ sprawozdania
Wójta Gminy Sadkowice z wykonania budżetu za 2o11 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiag,ku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernlka
1992 rok:u o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoliĘ z 2oolr. Dz. IJ.
Nr 55, poz. 577, ze zrn.) po rozpaŁrzerliu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
budzetu za20 11 rok Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi:
1. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - przewodnicząca
2. Jozefa Lucyna Michejda - członek
3. Grażyna Kos _ czŁonek

uchwala, co następuje:

opiniuje pozyt5rwnie sprawozdanie Wójta Gminy Sadkowice z wykonania budzetu
za 20 1 1 rok, z istotną uwagą za'wattąw uzasadnieniu.
Uzasadnienie
Zgodnie z obowiagkiem wynikającyrn z aft. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2oo9 roku o finansach publicznych (Dz. U.- Nr 'I57. poz. I24o ze zm.) Wójt
Gminy w dniu 30 marca 2oI2 roku przedłofuł Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Łodzi sprawozdanie toczne z wykonania budzetu gminy za 20 1 1 rok.
Skład orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 20 1 1 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy Sadkowice za2O11 rok.
2. Uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwa]enia budzetu na 2oII rok wraz z
uchwałami i zarządzeniami organów Gminy dokonującyrni zrnian budzetu i w
budzecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostaly przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
3. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozpotządzeń Ministra Finansów z
dnia 3 lutego 2olo roku w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz. U. Nr
20, poz. IO3 ze zm.) i z dnia 4 rr'atca 2OIO roku w sprawie sprawozdan
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.
U. Nr 43, poz.247).
Ponadto Skład orzekający rozpatrzyŁ zalączoną do sprawozdania z wykonania
budzetu Gminy za 2oII rok informację o stanie mienia komunalnego oraz
informację o stopniu zaawansowania reaJizacji programów wieloletnich. Skład
orzekający :uznaŁ, ze informacja o stanie mienia komunalnego spełnia wymogi
okreŚlone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawnoŚci formalnorachunkowej oraz zgodnoŚci z prawerr; Skład orzekający stwierdził, że dane
liczbowe w zakresie reaJizacji budzetu za'warte w częŚci opisowej sprawozdania
wynikają z przedłożonych sprawozdań statystycznych, sporządzonych zgodnte z
wymogami rozporządzen Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne
są z uchwaŁąbudżetową po zmianach.

Jednostka zaplanowala dochody ogółem w wysokoŚci 15 256 720,77 ZŁ,
wykonanie wynosiło 15 o42 778,24 zł, _ co stanowi 98,59 oń plan:u, wydatki ogółem
zaplanowano wysokoŚci i6 748 o42,I7 zł, zrealizowano w wysokoŚci 15 729 743,77
zł, czyli na poziornie 97,40 % ustalonego planu. Dochody bieżące jednostka
zreaJizowa}a w wysokości14 066 43I,57 zŁ, wydatki bieżące zreaJizowar:'o w
wysokoŚci 14 o75 640,74 zł, co oztvacza, iż nie uzyskano nadwyzki operacyjnej,
uwzględniając jednak to, że Gmina dysponowała w roku 2011 wolnymi środkamiz
lat ubiegĘch w wysokoŚcl 397 401,00 zł, tym salnym Gmina wypełniła
postanowienia art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 roku o {inansach
publicznych.
ZadłużenieGminy vłykazane w sprawozdaniu staĘrstycznym Rb _ Z (o stanie
zobowiagan za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), z tytutu
zaciągnięĘch na koniec okresu sprawozdawczego kredytów i poŻyczek wynosi
7 39o 886,24 zł, co stanowi 49,13 7o wykonanych dochodów, a więc mieŚci się w 60
7o - owym dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia (art. I7o ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w mviry,ku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia27
sierpnia 2oo9 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr I57, poz. I24I ze zrn.). Z przedłożonych sprawozdań wynika, że na koniec
okresu sprawozdawczego w jednostce nie wystąpiĘ zobowiapania wymagalne.
Gmina w 2o11 roku zaplanowała wydatki na finansowanie programów i projektÓw z
udziałern Środków z UE, realizacja wydatków wyniosła 762 962,4o zł, co stanowiło
99,05 7o planu' Ponadto zaplanowala wydatki na współfinansowanie programów i
projektów z udzialerrr ŚrodkÓw UE, realizacja to kwota 135417,72 zŁ, która
stanowiła 99,75 7o planu'
Przedłożona przez jednostkę informacja o stopniu zaawansowania reaJizacji
programow wieloletnich wykazuje, że w 2011 roku reaIizowatlo zadania zgodnie z
planem. Z danyclr zawartych w przedłożonej informacji wynika, że Grnina w 201'4
roku nie spełni wvmaqań okreŚlonvch w art. 243 ustawv o finansach publicznvch,
co oztvacza, iż organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budzetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetovłyrnotaz w kłżdyrnroku następnym po
roku budżetowym nie zostaną zachowane relacje okreŚlone w Ęm przepisie. W
zuliazku z powyższym konieczne jest podjęcie działań w celu naprawy sfiuacji długu
Gminy.
Niniejsza opinia oparta jest wyłączrlie na wynikach analizy przedłożonycLt
przez Wójta Gminy dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów
wykonania budzetu. Nie rnoże być, zaterrr uważana Za równoznaczrtą z
wszechstronną oceną prawidłowoŚci przebiegu wykonania budzetu w roku 2oII'

Skład otzekający w podjętej uchwa]e nie dokonał oceny celowoŚci
wydatkowania środków budżetu Gminy w zakresie zadań własnych ani
gospodarności wykonujących budzet. ocena w tym zakresie naleĘ _ zgodnie z
obowiązującymi przepisami - do właŚciwoŚci Rady'
od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art' 20 ust. 2 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sŁuĘ odwołanie do pełnego składu
Kolegium Izby.
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