
UcHwAŁA Nr 324nłtn1
Składu orzekaj ącego Regionalnej lzby obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 26 wrześ;nia 2011 roku

w sprawie opinii o przedł'ożotej przez Wójta Gminy Leoncin informacji o przebiegu
wykonania budzetu Gminy Leoncin zapierwsze pótrocze 201 1 roku

Na podstawie art.I3 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z
2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm,) - Skład onekający Regionalnej lzby
obrachunkowej w Warszawie w składzie:

Przewodnicząca
Członkowie

uchwala, co następuje:

s1
Wnosi, zawarte w Uzasadnieniu, uwagi do przedłozonej Informacji o przebiegu
wykonania budzetu Gminy Leoncin zapierwsze póhocze 2011 roku.

s2
Uzasadnienię stanowi integraln ą częśó uchwĄ.

s3
od niniejszej uchwĄ sfuZy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.

Uzasadnienie:

W dniu 31 sierpnia 2011 roku, przy Zarządzeniu Nr 7112011 Wójta Gminy
Leoncin z dnia 26 sierpnia 2011 roku Regionalnej Izie Obrachunkowej w Warszawie
została przedłoiona Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy CelesĘnów za
pierwsze półrocze 2011 roku. W dniu 19 września br. wpĘnęło do lzby Zarządzenie Nr
78l20II z dnia 16 września20l1 roku zmieniające Zatządzenie Nr 7I|20II.

Skład orzekĄący Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie dokonał analiry i
oceny ww. dokumentów przyjmując następujące kryteria:

1. określonąart.266 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia2009r, o finansach publicznych
(Dz.U. Nr I57, poz. 1240 z późn.zm.), terminowośó przedłożrcnia opiniowanego
dokumentu.

- Bozenna Piotrowska
- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych



2.

3.

4.

1 .

8 .

szczęgółowośó informacji z uwzględnieniem art. 266 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r.o finansach publicznych oraz wymogów wynikających z uchwĄ
NrXIV/52120I1 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Leoncin
za I półrocze roku budżetowego,

wzajemną zgodnośó planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów wykazanych w opiniowanej informacji i sprawozdaniach
statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego)
podj ętych na przesttzeni pierwsze go półro cza 20 I 1 roku,

zgodnośó wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z
obowią4ującymi w tym zakresie przepisami prawa,

5. stopień rea|izacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z
uwzględnieniem wyniku budzetu. Ana|iza wyjaśnień ptzyczyn istotnych odchyleń
pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,

6. przestrzeganie - określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
flrnansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.
8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr I57 ' poz. 1241 z późn.zm.) - limitu obciĘenia budzetu
j ednostki samorządu terytorialn ego z Ęrtufu :
-spłat rat kredytów ipoĘczek, o których mowa w art. 82 ust. I pkt} i 3 cyt. ustawy z
dnia 30 czefwca 2005r. o finansach publicznych wraz z na|eŻnymi odsetkami od
kredytów ipoĘczek' o których mowa w art. 82 ust. I tejże ustawy,

-wykupu papierów wartościowych emitowanych ptzez jednostki samorządu
terytorialnęgo na cele określone w art, 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych wraz z na|eżnymi odsetkami i dyskontem od
papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. I tejże ustawy,

-potencjalnych spłat kwot wynikających z udzie|onych przez jednostkę samorządu
terfiorialnego poręczeń i gwarancji,

przesttzeganie - określonego w art. 170 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznychw związku z art.121 ust. 8 cyt. ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych - limitu zadłuzenia jednostki samorządu
terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów,

zgodnośó zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzenięm Ministra Finansów
z dnia 12 marca 20I0r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł' zagranicznych (Dz.U.
Nr 38' poz.207 zpóźn.zm.).



Uwzględniając powyższe kryteńa Skład onekający Regiona|nej lzby
obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Uchwa|ony przez Radę Gminy budzet, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian,
przewidywał plan dochodów w wysokości17.215.792,03 ń.
Dochody Gminy ztealizowano w kwocie 6.419.766?6 ń' co stanowi ok.37,3o/o planu,
ztego:
- dochody bieiące zrea|izowarte zostaĘ w kwocie 6.419.766,f6 zł', co stanowi 5o,13o/o
planu;

-.dochody majątkowe, stanowiące 25,61Yo ogófu zat'oźrcnych wpływów do budżetu,
zaplanowane na poziomie 4.408.525 zł, nie zostĄ złea|izowanę.

Nie zrealizowźule zostaĘ dochody z$liltlujętych w budzecie dotacji celowych, w tym
dotacji w ramach programów finansowanychzudziałem środków europejskich w:
a) dziale 010. rozdz. 01010. $ 6297 - plan - 3.509.224 z\ wykonanie - 0%. Wg

Informacji umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowakana|izacji sanitarnej
Nowy Wilków _ Nowe Polesie'' podpisano I częrwca 2010 roku, zaś 23 sierpnia
20l| roku podpisano aneks przedłużający termin rozliczenia do końca
puŹdziemika,

b) dzialę 600. rozdz. 60016 _ zap|anowane na poziomie _ 4|4.947 zł', wptylYy Z
tl.tutu dotacji zbu&Żetu państwa na realizację inwestycji nie zostĄ zrealizowane.
w Informacji napisano, iż' ,,wykonanie nastąpi po zakoirczeniu zadania, tj.
wrzesień, październik br.'''

c) dzia|e 700. rozdz. 70005. $ 6297 _ zaplanowane w wysokości 229.802 zł, środki na
dofinansowanie inwestycji nie wpłynęły do budzetu Gminy. Termin ichrozliczenia
_ jak wynika z Informacji _ do końca puździerfika br. Dochody ogółem działu100
założone na poziomie 636.424,43 zł,zostaĘ wykonane w l7,72Yo,

d) dziale 801. rozdz. 80101 _ nie wpĘnęła dotacja zbudietu państwa na inwestycje
w wysokości 179.300 zł,,któtajak wynika z Informacji przewidziana jest , zgodnie
z podpisana umową Z Wojewodą Mazowieckim, ,,do realizacji w drugim
póhocru,,,

e) dzia|e 853, rozdz. 85395 _ plan dotacji celowych _ 85.631 zł, wykonanie _ 07o. W
Informacji stwierdzono, iż ,,zgodnie z umową dofinansowanie projektu nastąli we
wrześniu br.'',

f) dzia|ę 92I _ plan dotacji _ 47.750 zł, wykonanie _ 0o/o. Z objaśnień zawartych w
Informacji wynika, iż wniosek o płatnośó na zadanie ujęte w rozdz.92109 zostanie
złoŻony po nealizowaniu zadania do 30 listopada br, zaś na zadanie w rozdz.
92195 umowa nie została podpisana'

g) dzia|e 926. rozdz.92605 _ nie wptynęty dotacje celowe na programy finansowane
z udziałem środków europejskich w kwocie 14.670 zł. W świetle Informacji
,,Wniosek o płatnośó zostanie złoźLony w drugim półroczu,,,



8. Z datych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S wynika,
iz nię wystąpiło przel<toczenie planu wydatków budzetowych na koniec okresu
sprawozdawczego.

9. Łącznie z Informacją o przebiegu wykonania budzetu Gminy zaI półrocze 2011 roku
przedłozono:

a) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Bibliotęki Publicznej Gminy
Leoncin za I połroczę br. oraz

b) Informację o ksŹattowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy , w tym o
realizacji przedsięwzięÓ, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.

Reasumując poczynione ustalenia Skład orzekający Regionalnej lzby
obrachunkowej w Warszawie Twtaca uwagę' iż stopień rea|izacji zaplanowanych
dochodów ogółem oraz wydatków budżetu Gminy Leoncin za I półrocze br. był dużo
niźszy niż wynikałoby to z upĘwrr czasu. Nie wykonano załoźzonych na rok 2011
dochodów majątkowych.

Wobec powyzszego, a także uwzględniając fakt, iż dochody ogółem roku 2011 ujęte w
uchwale budzetowej są wyzsze o 28Yo od zrea|izowanych w roku 2010, a dochody
majątkowe ai o 5300ń, w ocenie Składu istnieje ryTyko nie wykonania przez Gminę
dochodów majątkowych w zaplanowanej wielkości i co za tym idzie wydatków.
Nalezy zatem monitorować na bieząco stopień rcal'izacji budzetu Gminy i urealnió go w
przypadku, gdyby okazało się, iz wptywy budzetowe nie zostaną wykonane na zał'oŻonym
poziomie.

W tym stanie rzeczy Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w
Warszawie postanowił jak w sentencji.
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składu orekającego

Rcgionalnej lzby obńchunkowcj

AffiWo,{,ys
mgr Bożennu Piotrowska


