
Uchwala Nr IV|59/2O1O
Skladu OrzekaJ4cego ReglondneJ lzby Obrachunkowej we Wroclawlu

z L2tw:leinta 201O roku

w sprawle optntl o przedloZonym ptzez W6Jta Gmlny Ole6nlca sprawozdanlu z
s{fkonnnla budietu gntny za 2(X)O rok

Na lndstanaie art.79 ust.2 rD ztuiqz:lo.r z art.13 plcl 5 ustausg z dnin 7 pahdziemilca 1992 r. o
regionalngch iz,fuch obrachunlcousgch (DzU. z2OOI r., Nr 55, pz577 ze an ) oraz 

"av4dzeniaNr 2/2O1O Prezcsa Regionalnej lzbg Obrachunlousej use Wrodawiu z dnio. 1 Lutego 2O1O r. w
sprawie trmtsotania. przeundnicz4cgch i cztonlc6us Sldad6u: OrzelcqjqcAch u) spranaach
dotgcz4cgch jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zusiq,zfdw uchodz4cych w sldo;d
Wojeu6drtwa DobtoSLqskiego, Sktad Onclajqcg Regionalnej lz.bg Obrachunlcoutej u)e
Wrcdauiu postanouil:

wydai po4rtywn4 opinie o prz.edloinrryrlrprz,ez Wojta Gminy OleSnica sprawozdaniu z
wykonania budZetu gmitey za"2OO9 rok.

Uzasadnlenle

I .Zgod rneza r t .  199us t .  l pk t l i u s t . 2us tawyzd r i a3Ocze rwca2005 r .o f i r eansach
publicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2LO4 z poLn. zm.), w zvliark'u z art. 121 ust. 6 ustawy z
drna 27 sierpnia 2OOg r. Przepisy wprowadzaJ4ce ustawq o ftnansach publtczrrych [Dz. U.
Nr 157, poz. L24l z poin. nn.), zarz4d jednostki samorz4du te4rtorialnego (w gminach -

wojt, burmistrz, prezydent) przedstawia - w terminie do 2O marca roku nastqpuj4cego po
roku budZetowym organowi stanowi4cemu Jednostki samorz4du terytorialnego i
regionalneJ izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budZetu tej Jednostki,
zawieraj4ce zestawienie dochodow i wydatkow wynikaJace z zalnknrqc rachunkow budZetu

Jednostki samorz4du terytorialnego, w szczegolowoSci nie mniejszeJ nvL w uchwale
budZetoweJ, a takin v{yku Jednostek bud2etowych, kt6re utwor4yly rachunld dochodow
wlasnych oraz znstaurlenie dochoddw wlasnych i wydatkow nimi finansowanych.
Stosownie do powolanych przepis6w, podstawq analzy wykonania budZetu Gminy
OleSnica za2OO9 rok stanowllo zarz4;dznrde Nr 277/ 10 W6Jta Gmlny OleSrdca z dnia 18
marca 2010 r. .w sprawie przedstawlenla sprawozdxtla z wykonania budZetu Gminy
OleSnica za 2OO9 rok oraz sprawozdaria z wykonania planu ftnansowego Gminnego
OSrodka Kultury OleSnica z siedz:b4w Boguszycach za 2009 rok", przedloZone RegionalneJ
Izbie ObrachunkoweJ we Wroclawlu22 marca 2010 r.
Sklad OrzekaJ4cy uw2glqdnil r6wnie2 dane liczbowe wynikaj4ce rE sprawozdari
budZetowych Jednostki samorz4du terytorialnego, okreSlonych w rozporz4dz,ernu Ministra
Finansow z drna 27 cz,erwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczoSci budZetowej (Dz. U. Nr
Ll5, poz. 781 z p6fui. zm.), sporz4dznnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
II. BadaJ4c pod w2glqdem formalno-prawnyrn ww. dokumenty stanowi4ce podstawq analizy
wykonania budZetu Gminy OleSnica za 2OOg rok, tj. sprawozdarne z wykonania budZetu
gminy za 20Og rok oraz sprawozdania budiretowe, Sklad Orzek4J4cy stwierdzil ich
4godnoSi z wlrmogami okreSlon5rmi w nastqpuJ4cych przepisach:



- art. 199 ust. I i 2 ustawy z dria 30 czerwca 2005 r. o finansach publiczrrych,
- rozporz4dzeniu Ministra Finansow z dnia 27 czer\Nca 2006 r. w sprawie
sprawozd awczoS ci budZetowej,
- rvzporz4dzeriu Ministra Fireansow z drtjLa 14 cz,erwca 2006 r. w sprawie sznzegoloweJ
klasyfikacJi dochod6w, wydatk6w, przychodow i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze
n6del zAgraniczrrych [Dz.U. Nr 107, poz. 726 z pohn. zm.).
III. BadaJ4c pod wzglqdem merytoryczruym sprawozdanle z wykonania budZetu gmtrry za,
2009 rok, przy uw4glqdnieniu obowlqpuJ4cych za,sad wykonarria bud2etu okreSlonych w
ustawie z drrcLa 30 czerwca 2005 r. o finansach publlcznych oraz ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4dae gminnym @2.U. z 2OO1. r., Nr 142, poz. L49l z pdtn. zm.), Sklad
OrzekaJ4cy stwierdzil, co nastqpuje.
1. Plan dochod6w I wydatk6w budZetowych uwzglqdnia zrniany wynikaJ4ce z uchwal i
zarz4dzen podjqtych przez orgarry gmitry w trakcie roku bud2etowego. Sprawozdanie
zawlerarykuzrnlanwprowadzonych przEz Rade Gminy i W6jta
2. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy przez Wojta s4 4odne z danymi
u4ynikal 4cym1 z,e sprawozd an b udZetowych.
3. Plan i wykonanie dotacji celowych zb:udietu parlstwa na zadania z zakresu administracji
rz4doweJ oraz inne zadania decone Jednostce samorz4du terytorialnego ustawami sa
zgodne z wielkoSciami wynikaj4cymi z wykazlu DolnoSlaSkiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroclawiu.
4. Plan t wykonanie subwencjl z buditetu panstwa s4 2godne z kwotarni okreSlonymi prrEz
Ministra Finans6w.
5. Dochody budZetowe wykonano w kwocie ogolneJ 26.016.914,73 A, kt6ra stanowi
97,95o/o plan rocznego ustalonego na 26.562.535,93 zl. W sprawozdaniu podano kwoty
zrealiznwarrych dochodow bie2Acych i maj4tkowych. Omowiono ich zr6dla i wysokoSi
wplywow w ramach dzialow. Przedstawiono kwoty zaleglo6ci oraz poinformowano o
cz5rnnoSciach podJqtych w celu ich wyegzekwowania.
6. Wydatld budZetowe zreaJiznw€ui.o w wysoko5cl 29.827.469,12 d, w tym wydatki
maj4tkowe wyniosly 6.47I.892,34 zl. Wykonane wydatki budZetowe stanowi4 93,OOolo
kwoty roczrrcj zaplanowaneJ na poziomie 32.072.035,93 zl, a wydatlci maJ4tkowe 87,31o/o
planu rocznego w)mosz4cego 7.4I2.2I9,OO zl. Wydatki maj4tkowe stanowi4 21,7Oo/o
wydatkow ogolem, przy planowarrym wskaZniku 23,11olo. W sprawozdanlu om6wiono, w
ramach ddal6w 1 rozdzlalow klasytikacJi budl;etoweJ, realizowane zada,ria bieiqce i
inwestycyjne oraz podano lcwoty wydatkow poniesione z tego tlrtulu.
7. W wyniku realizacJi rocznego planu dochodow w 97,95o/o i wydatk6w budZetowych w
93,00o/o, budZet zamknd siq deficytem w lcrvocie 3.810.554,39 zl, przy planouranyn w
wysokoSci 5.509.500,00 zl. W okresie sprawozdawcztrn nie stwierdznrto prznkroc,znria
planowanych wydatkow budzetowych.
8.Na obslugg dlugu gminy w 2009 r. prznkazzrrro kwotq w wysokoSci 612.350,11 zl, co
starrowi 2,35o/o dochodow osiqgniqtych w tym roku i wskaZnik ten mieSci siq w granicy
okreSloneJ w art. 169 ustawy z drna 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na
poziomie 15 o/o planowanych dochod6w bud2etowych ( wskazttik ten prry uwqglqdnieniu
wielkoSci planowarrych wlmosil 2,32o/o). Natomiast zobowlaTarna finansowe grniny na dzierl
31 grudnia 2009 r. osiqgnely kwotq 8.869.400,00 zl - z t5rtulu zaciagniAtychpoLyczeki
wyemitowanych obligacji -, a ich stosunek do dochodow tego roku wyni6sl 34,O9o/o, przy
dopuszczaln5rm 60 o/o poziomie zadlwirerna wynikaJacym z art. l7O ww. ustawy.
7-ob owiryanna wymagalne nie wystqpily.



9. Przedstawiono wykonante plarru finansowego gmtnnego funduszu ochrony Srodowlska i
gospodarld wodneJ oraz zreallznwane w ramach funduszu z,adanlatz,ecznwe.
10. Przedstawiono zestawienie dochod6w wla"snych i wydatkdw nimi fireansowanych w
odniesienlu do Jednostek budZetowych, kt6re utworzyly rachunki dochod6w wlasnych.
Bior4c powyflsrn, pod uwagQ Sktad OrzekaJ4cy postanowil po4rtyqrnfe zaopiniowac
sprawozdanie z wykonania budZetu ra 2009 rok, wskazuJ4c JednoczeSnie, tZ ocena
gospodarkt Srodkarni publicanymi pod k4tem celowo5ci i gospodarnoScl nalei:y do Rady
Gminy.

Od ninieJszeJ uchwaly przystuguJe 2godnie z art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach
obrachunkouych odwolanie do Kolegium RegionalneJ Izby ObrachunkoweJ we Wroclawiu
w termfieie 14 dni od dnia dorqczenla uchwaly.


