
RE GIONALNA IZB A OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała nr 183/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 r. Składu orzekającego

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonanią budżetu za 20]2 r. Gminy Dobrzeń Wielki.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 puŹdziemlka I992r'
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012 t. poz. 1113) Skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Woj ciech orłowski - przewodniczący,
Magdalena Przybylska,
Klaudia Stelmaszczvk-

pozy  t ywn ie  op in i u j  e

Spra,uozdanie z wykonąnia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 20]2 rok.

l J za sadn i en i e

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedstawił Regionalnej Izbie obrachunkowej w opolu,
zgodnie z dyspozyi1ą art. 267 ust. 3 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz,U.z 2009 r. nr |57, poz. |240 ze zm.), Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń
Wielki za 20]2 rok, które pod|ega zaopiniowaniu przez Skład otzekający Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Opolu.

Analizując dane zavtartew Sprawozdaniu w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w:
1) uchwale nr XV/15012011Rady Gminy Dobrzeft Wielki dnia29 grudnia 2011 r. w sprawie

uchwalenia budzetu Gminy naIllf r. (ze zmianami),
2) sprawozdaniach budzetowych wg stanu na 31 grudnia}}I2r.:

- z wykonania planu dochodów budzetowych (Rb-27S, Rb-PDP),
- z wykonania planu wydatków budzetowych (Rb-28S),
- o nadwyŻceldeficycie jednostki samorządu tery.torialnego (Rb-NDS),
- o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-ST),
- o stanie zobovńązan (Rb-Z,Rb-UZ),

- o stanie nalezności (Rb-N' Rb-UN),
- o dotłcjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zak<resu administracji

rządowej oraz iwtych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-50)'
SkładorzekającyniestwięrdziłrozbieŻności.



Dochody budżetu zaplanowane w kwocie 63'607.7]3 zł, wykonano w wysokości
67.577 '356,25 zŁ (106,2 oń), w tym dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości
499.598 zł',wykonano w wysokości 407'376,29 zł' (8I,5 %). Wpływ na stopień rea|izacji ogółem
dochodów miały również:

- obniżenia górnych stawek podatków w wysokości3.002,2f8,05 zł.,
- udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, odroczenia otaz rczł'oŻenia na raĘ podatków
w wysokości 52I.256,57 zł,

które stanowiły 7,68 yo planu dochodów własnych. Stopień rca|izacji dochodów został' przedsta-
wiony tabelarycznię wraz ze wskaź:nikiem wykonania poszczegó|nych rodzajów dochodów,
a wykonanie poszczególnych porycji dochodów przedstawiono w części opisowej.

Plan wydatków budzetowych uchwalony w wysokości 72.f95.559 zł wykonano w kwocie
67.295.179,42 zŁ (93,| oń), w tym wydatki majątkowe zaplanowane w Łącznej wysokości
15.813.458 zł, wykonano w wysokości 13.336.883,5 zł. (84,3 %). Wójt przedstawiŁ zróŻnicowany
stopień wykonania wydatków w zestawieniu tabelaryczllym, omawiając dokonane wydatki w czę-
ści opisowej.

Realizacja budietu Gminy zan7<nęł'a się nadwyżką w wysokości 282.176,83 zŁ.
Zgodniezdartymi sprawozdaniao stanie zobowiązaiwgĘrtułówdłuznychjednostki samo-

rządu terytorialnego (Rb-Z), Łączna kwota zobowiqzah finansowych Gminy, wg stanu na dzien
31 grudnia f012 r., wyniosła 20.667.200 zł, co w stosunku do dochodów zrea|izowanych wskazu-
je na zgodnośc z aft. |70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (w związku
z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych), w myśl którego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku bu-
dzetowego nię może przek<roczyÓ 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w Ęm roku
bud:Żetowyn

Relacja spłaconych zobowtązan długoterminowych wnaz z odsetkami do planowanych do-
chodów wskazuje na zgodnośÓ znormąart. |69 ustawy zdnia3} częrwca2005 r. o finansach pu-
blicznych.

Wykonane na koniec roku wydatkibieŻące nie przekroczly wykonanych dochodów bieŻą-
cych powiększonych o nadwyżkę budzetową z |at ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest

z art.24f ust. 2 ustawy z dniaL7 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych.
Skład orzekający stwierdza, Że Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki

za 20]2 rok dostarczaniezbędnych danych do analizy wykonania budzetu Gminy za201f rok.
w t}'m stanie faktycznym i prawnym Skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaĘ słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.


