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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z2kwietnia 2009 roku

w sprawie opinii o przedlo2onpprzez Wojta Gminy Ole6nica
sprawozdaniu z wykonaniabudLefu gminy 2a2008 rok.

Na podstawie art.I9 ust.2 w nuiqzku z art.l3 pkt 5 ustaty z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577'ze zm.), art.
199 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2l04 ze zm.)
oraz zarzqdzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wroclawiu w
sprawie powolania przewodniczqcych i czlonk6w Skladdw Orzekajqcych w sprawach
dotyczqcych jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkow wchodzqcych w sklad
Wojewddztwa Dolnoilqskiego, Sklad Orzeknjqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej we
Wroclawiu postanowil:

pozytywnie zaopiniow at przedlohone przez Wojta Gminy Olesnica
sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2008 rok,

Uzasadnienie

Sktad Orzekaj4cy wydat niniejsz4 opiniq na podstawie analiry danych i informacji
zawafich w rocznych sprawozdaniach budzetowych oraz w przedlo2onym 20 marca 2009 r.
przez Wojta ,,Sprawozdaniuz wykonania bud:2etu Gminy Ole6nica 2a2008 rok".
L Badaj4c pod wzglqdem formalno - prawnym przedlo2one Regionalnej lzbie
Obrachunkowej we Wroclawiu roczne sprawozdania bud2etowe za 2008 rok Sklad
Orzekaj4cy stwierdzil ich zgodnoSd z wymogami okre6lonirmi w rozporzqdzeniach Ministra
Finans6w:

z dnia 27 czerwca 2006 r, w sprawie sprawozdawczo6ci budzetowej (Dz.U. nr 115,
poz.78I ze nn.),
z dnia 14 czerwca2006 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfftacji dochodow, wydatkow,
przychodow i rozchodow oraz Srodkow pochodzecych ze 2r6del zagranicznych (Dz.U.
ru 107 , poz.726 ze zm.).

II. Badaj4c pod wzglqdem merytorycznp przedlohone sprawozdanie z wykonania budzetu
grniny 2a2008 r., Sklad Orzekajqcy stwierdza, co nastEpuje:

l. Plan dochodow i wydatkow bud2etowych wykazany w sprawozdaniu uwzglqdnia
zmiany wynikaj4ce z podjqfych w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku uchwal Rady
Gminy i zarzqdzeh Woj ta.

2. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Wojta w sprawozdaniu z wykonania
bud2etu za 2008 rok s4 zgodne z danymi roczrych sprawozdaf bud:2etowych
przedlo2onymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu

3. W wyniku realizacji dochodow na poziomie 23.741,350,40 zl (100,3 Yo plarn) oraz
wydatkow budzetowych w kwocie 26.025.707,85 zl (94,6 o/, plaru), w tym wydatk6w
maj4tkowych w wysokoSci 4.550.639,56 zt (92,42% planu), budzet zanrkn4l siq
deficytern w kwocie 2.284.357,45 zl przy planowanym deficycie w kwocie
3.840.281,00 zt.

4. Dlug gminy na koniec 2008 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 3.940.000,00 zt
ztytulu kredytow, poLyczek i wyemitowanych papier6w warto6ciowych.
Wskaznik udzialu l4cznej kwoty dlugu gminy wg stanu na 3l grudnia 2008 r. nie
przekroczyl ustawowego progu 60% wykonanych w 2008 r. dochod6w budzetolvych



(art. 170 ust. I ufp). Wskaznik ten byl na poziomie 16,60Yo. R6wniez wskaznik tdzialu
splaconych w 2008 r. rat kredytow i pozyczek w wysokoSci 83.000,00 zl (wg
sprawozdania Rb-NDS) wraz z poniesionymi wydatkami na obstugq dtugu 146.842,74
zlw lryznej kwocie 229.842,74 zl,nie przekrocz.yl ustawowego progu l5 % dochodow
bud2etowych (wymog z ar�t. 169 ust.1 ufp) i wyniosl 0,970 .

5. Plan i wykonanie subwencji oraz dotacji celowych s4 zgodne z informacjqzlo2on4
Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez dysponentow tych $rodk6w.

6. Na podstawie danych sprawozdania Rb-28S Sklad Orzekajqcy ustalil, ze w okresie
sprawozdawarq nie wystqpily przekroczenia planowanych wydatk6w bud2etowych,
kt6re stanowityby naruszenie dyscypliny ltnans6w publicznych.

7.W przedlo2onym Radzie Gminy sprawozdaniu rocznym z wykonania bud:2etu
przedstawiono - na tle planu - przebieg wykonania budZetu 2008 r., w tym batuty i kwoty
zrealizowanych dochod6w i wydatkow. Om6wiono przebieg rcalizacji planow
fi nans owyc h przez p o dl e gl e j edno s tki or ganizacy jne.

Bior4c powy2sze pod uwagq Sklad Onekajqcy postanowil pozytywnie zaopiniowad
sprawozdanie z wykonania bud:2etu za 2008 rok, wskazuj4c jednoczeSnie, i2 ocena gospodarki
Srodkami publicznymi pod k4tem celowoSci i gospodarnoSci nalezy do Rady Gminy.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art.20 ust.l ustawy z dnia 7
paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, sluiy odwolanie do pelnego
skladu Kolegium lzby w terminie 14 dni od dnia jej dorqczenia.
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