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W zal4czeniu przesytam uchwalq nr tvlLOL/ZOI2 Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 19 kwietrria 2Ol2 roku w sprawie opinii o
przedlv2onym przez W6jta Gminy OleSnica sprawozdaniu rocanym z wykonanialbudZetu

Gminy OleSnica za.2QL1 rok.
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Uchwala Nr IVllOl/2Ot2

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachturkowej we Wroclanriu

z 19 kwietnia 2OI,2 roku

w sprawie opinii o przedlo2onym ptzez W6jta Gminy Ole6nica sprawozdaniu rocznym
z wykonarria bud2etu Gminy Ole6nica za ZOLL rok.

Na podstauie art. 19 ust. 2 w zai4zht z art. 13 pl<t 5 ustaug z 7 pafd"ziemika lgg2 r. o
regionalngch izbach obrachunkowgch (Dz. u. z 2ooi r. Nr ss, poz. s77 z,e nt) i art. 267 ust. l
pld 1 ustatug z dnia 27 sierpnia 2OOg r. o finansach publicntgch (Dz.U. Nr iS7, poz. l24O zc
zrn-) oraz zarz4dzenia Nr7/12 Prezesa Regionatnej Izhg Obiachunkowej use Wroctawiu z l
lutego 2012 r. w sprauie wgntacrenia sldad6w orzckqjqcych t ich przcwodniczqcych, Slctad.
o rzel<aj qcg Re g ionalnej lzby obrachunkous ej we wro ct anaiu po s t anouit :

wydai po4,rtywn4 opiniA o przedho2onym przez Wojta Gminy OleSnica sprawozdaniu
roczl)[n z wykonania budZetu Gminy OleSnica za2O1I rok.

Uzasadnienie

I. Zgodnie z art. 267 ust. f pkt I oraz ust. 3 ustawy z dria 27 sierpnia 2OOg roku o
finansach publiczrrych (Dz. U. Nr L57, poz. I24O ze zrn., dalej - dp), sprawozdanie roczne
z wykonania bud2etu zarr4d jednostki samorz4du terytoria}eego (w gminach - wojt,
burmistrz, pre4zdent) przedstawia -.w terminie do 31 marca roku nastqpuj4cego po roku
budzetowym - organowi stanowiacemu jednostki samorz4du terytorial:rego i regionalnej
Zbie obrachunkowej.

Sklad Orzekqi4cy lvydaf niniejsz4 opiniE na podstawie ar.e@ danych i informacji
za'warLych w sprawozdaniach z wykonania procesow gromadzenia Srodkow publicznych i
ich rozdysponowania (o symbolu Rb), sporz4dzonych za okres od pocz4tku roku do 31
grudnia 2OlL r. oraz w przedlolonym 29 marca 2OI2 r. przez Wojta sprawozdaniu
roczrlFn z wykonania bud2etu Gminy OleSnica za2oll rok.
Badai4c pod wzglqdem formalno - prawnym przedlo2one Regiona}eej Izbie Obrachlnkowej
we Wroclawiu sprawozdaria za,2OlO rok, Sklad Orzekaj4cy stw.ierdnt idn zgodnoSe z
wymogami okreSlonymi w roryorz4dzeniach Ministra Finansow, tj. w rozporz4dzeriu z B
lutego 2O1O r. w sprawie sprawozdawczoSci bud2etowej (Dz.IJ. Nr 20, poz. IOB),
tozporz4dzeriu z 4 marca 2O1O r. w sprawie sprawozdartjednostek sektora finansow
publiczrrych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247) orazw rozporz4dzeriu
z 2 944yq4_1Q1_O_ f._ W .qprawr_e_ sz!_z€golow_ej klasyfikacji doch_odow* urdatkow_, przychodow i_ _ _ _,
rozchodow oraz Srodkow pochodz4cych ze nodel za4raricnrych (Dz.U. Nr 38, poz. 2OZ ze
zrn.).



III. Badajac pod wzglEdem merytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania bud2etu

Gminy OleSnica za2OLl rok, Sktad Orzekaj4cy stwierdza, co nastqpqje:

l)Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy OleSnica przez Wojta Gminy OleSnica w

sprawozdaniu roczn)rm z wykonania budZetu za 2OI1 rok s4 zgodne ze sprawozdariani z

wykonania procesow gromadzenia Srodkow publicznych i ich rozdysponowania

prze dlo2oqrmi Regionalnej Izbie Obrachturkowej we Wrocl awiu.

2)W nastqpstwie realizacji w 20 l1 roku dochodow w wysokoSci 30.369.342,82 zl (97,24o/o

planu) w t5rm dochodow maj4tkowych w kwocie 1.558.316,50 zl (52,98o/o planu) i

wydatkow bud2etowych w kwocie 32.LOO.234,59 ^ (94,560/o planu), w tym wydatkow

maj4tkowych w kwocie 5.798.310,99 zl (96,650lo planu), bud2et gminy zarnkna! sie

deficytem w kwocie 1.73O.891,77 zL, przy planowanym deficycie w wysokoSci

2 .714 .790 ,OO z l ,

3)Wynik operacfny budZetu, stanowi4cy roLricq pomiqdzy dochodami i wydatkami

biez4cymi jest wielkoSci4 dodatnia i wynosi 2.482.102,72 z), przy planowanej dodatniej
jego wysokoSci w kwocie 292.27I,33 zl - jest to zgodne z art. 242 ufp,

4)W wlmiku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budZetowych nie

stwierdzono wydatkowania Srodkow bez planu bAd1 zjego przekroczeniem.

S)Gmina na dzien 31 grudnia 20l t r. posiadala zadlw2erie w wysokoSci 15.233.055,Of zl
(zobowiazaria wymagalne nie wysta,pily), co w stosunku do wykonanych dochodow stanowi

50,160lo. Relacja zadlu2eria do wykonanych dochod6w mieSci siq w granicy okreSlonej w

art. l7O ust. 2 ustawy zdria 30 czerwca2005 r. o finansachpublicnrych tj. w 600/otych

dochodow. Na obslugg diugu wydatkowano kwote f .633.256,46 zl, co stanowi 5,23o/o
planowanych dochodow przy dopuszczalnej maksymahrej wysokoSci tego wskaZnika

okreSlonej w art. 169 ust. 1 ustawy z dria 3O czerwca 2005 r. o finansach publiczrrych na
poziomie L1o/o planowanych na darry rok budZetowy dochodow jednostki samorz4du

terytorialreego. Powolane powyzej przepisy ustawy z dria 30 czerwca 2O05 r. o finansach
publicznych obowiazuj4 latach 2OLL-2OL3 na podstawie a-rt. 85 pkt 3 ustawy z dria 27

sierpnia 2OOg r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg o finansach publicanych - Dz.U. Nr 157,

poz. L24I ze zm.

6)W sprawozdaniu w sposob szczegolory przedstawiono wykonanie dochodow i wydatkow

budZetowych w 2otl roku. Przedstawiono rawrrje? wykonanie planow finansowych

rachurrkow wydzielonych jednostek budzetowych oraz dochody i wydatki mvia?ane z

finansowaniem ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej.

Sklad Orzekaj4cv po dokonaniu anaJizy sprawozdan z wykonania proces6w gromadzenia

Srodkow publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) oraz sprawozdania

przedlo2onego przez Wojta Gminy OleSnica poz5,rtywnie zaopiniowal sprawozdanie z
przebiegu wykonania bud2etu ra 2071 'rok, wslcazuj4c-jednoczeSnic- 2e'-ocenrreatizacji --

bud2etu pod wzglgdem celowoSci i gospodarnoSci nale4y do wyl4cznej wlaSciwoSci organu



stanowi4cego.

Jednoczesnie Sklad orzekaj4cy wskazqie, na okreslon4 w art. 2zo i 27L ufp procedurg
absolutor5{nq.' stosownie do art,27o ust. 4 urp oraz aft.2Tl ust. I ufp w terminie do s0czerwca roku nastgpuj4cego po roku bud2etowym organ stanowi4cy jednostki samorz4du
terytorialeego zobowia?arry jest podj4i uchwalg w sprawie z.afrryierdzenia spraw ozdariafinansowego iednostki samorz4du terytorialne go wraz ze sprawozdani em z wykonania
budzetu oraz w sprawie absolutorium dla zarz4du. Jekeli uchwaly nie bedapodejmowane odrqbnie uchwala w sprawie absolutorium musi zostae poprzedzona
uchwal4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorzqdu
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budZetu.

od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art.2o ust. I ustawy o regiona-lnych zbachobrachunkowych odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej we wroclawiu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwalv.


