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Składu Orzckająccgo Regionalnej Izby C)brachunkowej w ł,odzi

z rlnia 10 maja 2013 roku

w sprarvic opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zapo|ice za 2072 rok,

Na podstawic art. 13 pkt 5 w zwięku z art. 19 ust, 2 Llstawy z dnia7 paździcrnika 1992

roku o regionalnych tzbach obrachunkowych (tekst jcdnolity z 2012 roku, po,ż. 111.1;.

po rołpo,znaniu przedłozonego przęz Wojta Gminy Zapolice sprawozdania z wykonania budzctLr

l,aż012 rok wraz z informacją o stanie mięnia Gminy,

Skład Orzckający l{cgionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

l. I'awcł l)obrzyński - przcwodniczący

2. Grażyna Kos - członck

2. IJarbara Polowczyk - członek

uchwaJa, co następujc:

Opiniujc się polrytywnie z uwagą zawartą w uzasadnieniu sprawozdaiiie i: wlrkonanla i;ud;że1-,.r

Gminy l,apoltcc za2012 rok.

uzasadnienic

Wójt Gminy 7,apollcc, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustar,vy

,l, dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiozrrych (Dr. U. Nr I57, poz. 1240

z. pożnicjsz,ymi zmianami) tj . art. 26J, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łoclzi

sprawozdanic rocznc z wykonania budzetu Gminy Zapo|ice za ż01,2 rok, Skład Orzekającr.

wydaj ąc przcdmiotową poddał analtzie:

1" Sprawozdanic opisowe z wykonania budzetu zaż0I2 rck,

2. Sprawozdania budzetowc sporządzonę w oparciu o rozporządzenie Ministra iiinanscjr.,,

z. dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103)

i z drria 4 maręa 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansówpubliczrryclr

w zakresie operacji finansowTrch (Dz" t]. Nr 43, poz. 247),

3" lJchwałę l{ady Gminy Zapolice w sprawie uchwalenia budzetu na ż0l,ż rok wl,it;4

z uchwałami i zarządzenianri zmlenlającymi budzct, które wpłynęły do Regionalncj lzi;l,

Obrachunkowcj w Ł,odzi"
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W wynikrr analtzy przedłozonych dokumcntów, Skład Orzekający ustalił, ż,c \-.

sprawozdania statystyczne sporządzone zoslały zgodnie z wymogami wskazanych wyzc.j

I{ozporządzeń Ministra Finansów. Dane w nich zawarle, w zakresie kwot planowanych, korclują

z danymi wynikającymi z uchwały budzetowej p0 zmianach. Sprawozdanic opisowc

z wykonania budzetu zawleta dane liczbowe zgodne z. przedłożonymi sprawozdanianri

statystycznymi,

Wyl<onanic budżetu Gminy Zapolicc według sprawozdania Rb-NDS o nadrvyżcc / dcficycie przcdstalvia się

następu.jąco;

WyszczcgóInicnic Plan Wykonanic YoW

Dochotly ogółcm (w złoĘch),
rv tym:

\2 798106,07 12 854 857,39

Doclrody bieżące \2 046 382,70 12 015 ]28,80

Doclrody majątkowe 7517ż3,37 839 128,59

Wydatki ogółcm (w złotych),
w tym:

I4 482106,07 13 630 5]5,60

Wydatki biezące 12 013 350,07 11 483 455,68

Wydatki majątl<owc 2 468 756,00 2I47 1I9,92

Nadwyżka / cleficyt ,1 684 000,00 -715 7l8,21

Przychody (w złotych)
w tym:

2 740 304,20 1 999 893,31

Krcdyty i pożyczki 2 524 410,83 1 784 000,00

Nadwyzka l wolne środki

lłozcltotly (w zło§ch)

215 893,3]

1 056 304.20

215 893,37

] 056 ]]9 15

yl<onan ia

94.|2

99,98

r\a korriec roku budzetowego 2012 - zachowana zostałazasada, o której mowa w art. 24ż ttsl.. ż

ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowicm dochody biczącc

wykonano w wysokoścl 72.015.728,80 zł, zaś wydatki bieżące wykonanc zosLały na pozion-lic

1 1.483.455 ,68 zł.

W oparciu o sprawozdanic I{b-Z /o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia

3 1 grr-icinia 2012 rokll Skład ()rzckający ustalił, że z lfiułr:t zaciągntętych w iatach poprzcdnich

krcclytow i pożyczek na dzicń 3I.12.201ż roku kwota długu Gminy Zapolice wynosi

3.600.965,6 4 zł, co stanowi 28,,0J"l, wykonanych dochodów roku 2072. /,adłużcnic micści się

wc wskaźniku długu określonym dla jednostek samorządrr terytorialncgo w art" 170 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.tJ"Nr 249, poz" 2104 z poź,nicjszymi

zrnianami) w związku z art. 12l ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokrr i)rzcpisy
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WProwadzającc ustawę o finansach publicznych (Dz.lJ.Nr 157, poz. I24l z pożniejszynli

zmianami), zgodnic z ktorym łączna kwota długu na koniec roku budzetowcgo nic mo;le

PrzekroczYĆ Progu 60% wykonanych dochodów budzetu. Jak wynika rówriez z pow}zszc!.il

sPrar,vozdania w Gminie Zapoltce na koniec 2012 roku nie wystąpiły zobowi ązaniawymagalnc,

Jcdnakzc, analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budzetowych
jednostki samorządu tcrytorialnc go wykazała, że w dzialę 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219

- ()Środki Pomocy społeczncj w §4580 - Pozostałe odsetki poniesiono wydatek w wysokości

5,439,00 'zł. W sprawozdaniu opisowym z wykonania budzetu Gminy 7,apoltce za rok ż()lż
rvskazano, żc są to odsctki z tytułu zaległych składck rra ubezpieczenta społccznc ocl ostlil.,,

Pobicrająccj świadczenie piclęgrracyjne,Działanie takic przęczy zasadom gospoclarki finansovli,1

okrcŚlonYm w art. 44 ust. 3 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiczn.vch"

w świctlc tcgo przepi su, wydatki publiczne powinny być ctokonywąne;

]) w sposób celov,y i oszczędny, z zachowaniem zasad;

a) uzyskiwania najlepszych efektow z danych naUadów,

b) oPlYmalnego doboru melod i środków służqcych osiqgnięciu założonych celóu,;

2) w sposrib umozliwiajqcy terminowq realizację zadań,

3) vt' wysokoŚci i terminach wynikajqcych z wcześniej zaciqgnięQch zobrlv,iqzań.

Skład Orzekający wskazuje na konieczność przestrzeganiajak i właściwego stosowania

PrzcPisów d,otyczących zasad gospodarowania środkami publicznyml, zawartych w ustaw-ic
,z dnla 27 stcrpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ninicisza opinia opart:r jest wyłącznie na wynikach analizy przcdłożonych przcz_

.jcdnostkę dol<umentów i dotyczy jcdynie formalno - prawnych aspcktólv rvyl<tlllit,iia

budŻctu. Zatem nic możc być uważana za równoznaczną z wszcchstronn:1 octrt;{

prawidłowoś ci całoks zta|tu gosp odarki finansowej Gminy.

Skład Orzekający w podjętcj uchwale nie dokonał oceny cclowości wydatkowania

Środkólv budżetu badancj icdnostki w zakresie zad,ań własnych ani gospodarności

wYkonuiącYch budżct. ()ccna w tym zakrcsie, stosownic do obowiązujących przcpisórr,.

nalcży do właścilvości l{ady.

Od oPinii wyrazoncj w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z cltlll
7 paŹ,dzicrniL<a 1992 roku o regionalnych tzbach obrachunkowych, służy ociwołanie do pcłncg.,,

Skłaclu Kolcgium izby.

Przewodniczący
Składw0rzpkającego
"r--,ir!róf,#'*


