UCHWAŁA Nr 123lwl||
SkładuorzekającegoRegionalnejIzby obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 kwietnia20ll roku
w sprawie opinii o przedłoŻonym
przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniuz
wykonaniabudzetuza rok 2010.
Na podstawieart.13pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawyz dnia7października1992
roku o regionalnychizbachobrachunkowych
(tekstjedn.: Dz.IJ.z ZOOlr.Nr 55,poz. 577
zpóźn'zm.)- Składorzekający RegionalnejIzby obrachunkowejw Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie

- Bozenna Piotrowska
. Teresa Gołębiewska
- Lucyna Kusińska

uchwala,co następuje:

s1
Sprawozdaniez wykonania budzetuza rok2010 przedłozonewtaz zinformacją o stanie
mienia komunalnegoptzez Wójta Gminy Leoncin opiniuje pozytywnie'

$2
Uzasadnieniestanowi integralną część
uchwĄ.

s3
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od opinii
sfuZy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty otrzymanianiniejszej uchwaĘ.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2011 roku, a więc z zachowaniem terminu określonegow
art.267 ust. 3 ustawy z dni 27 sierpnia 2OOg roku o finansach publicznycń
do
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie wpĘnęło Zarządzenie Wójta
Gminy
Leoncin Nr 53/201I z dnia28 marca2011 roku w sprawie sprawozdaniaz
wykonania
budżetuGminy Leoncin zarok2O|O... .
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie opiniując
povtryisze sprawozdanie dokonał iego ana|iry otaz porównania
z przedłozo'ńi
sprawozdaniami statysĘcznymi. Zbad,anazostaiaich wzajemna spójność'
kompletność
oraz zgodnoścz prawem' W efekcie powyŻszych dziatanSkład stwieidził, co
następuje:
I.Szczegołowośó przedłozonego sprawozdania nie jest mniejsza
nii uchwaĘ
budzetowej Gminy Leoncin na rok 2OIO,co spełniawymogi określone
w art. 267
ustawy o finansachpublicznych.

2 . Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w

opiniowanym
sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłoŻonymi
Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie uchwałami i zarządzeniami organów
gminy' Planowane dochody wyniosĘ 14.207.016 Zł, a planowane wydatki
|6.||3.|36 zł.

Ą

Dochody zrea|izowanow wysokości13.438.072,|4 zł, co stanowi 94,60ń planu. Są
one zblizone do poziomu 2009 roku (|3,415.767,26zt), Dochody bieŻącestanowiące
ok. 94..80ń ogółu wpĘwów budzetowych wykonano w 98,7o/o planu, natomiast
oszacowanena kwotę I.299.768zł dochody majątkowew 53.7|0ń.
Wydatki wykonano w wysokości14.789.368'02zł' (w 9t,78oń planu), tj. ok. 2,9o^
powyżej poziomu roku ubięgłego.W powyższej kwocie 346.123,08 zł to wydatki,
które nie wygasŁy, nu mocy podjętej ptzez Radę Gminy uchwĄ, z upĘwem roku
2010. Wydatki majątkowe zostaty zreatizowane w kwocie 3.004.94|,72 zł, tj. w
98,270^uchwalonegoplanu i stanowiłyok,20,320ń wydatków ogółem.
Zrea|izowanę wydatki bieŻące ksztattowaĘ się na poziomie 90,27"/" wydatków
zap|anowanych i wyniosĘ lt.l 84.426,30zł.
Stwierdzono, iż wydatki w rozdziale 85153 ,,Zwalczanie narkomanii,, wykonano w
I00% prĘętego planu, zaśw rozdziale 85154 ,,Przeciwdziatanie alkoholizmowi,, w
88,04%.Uzyskane wptywy z Ętutu opłatza zeallolenia na sprzedażalkoholu wyniosty
71,095,20zt (92,33%planu) i wydatkowanoje w łącznejkwocie 68.269,63zł.
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soteckiego, zgodnie ze
sprawozdaniemRb-28S, wyniosty 91.357,77zł i stanowity 55,66%planu uchwalonego
przez Radę Gminy Leoncin.
W opiniowanym sprawozdaniu w Załączniku Nr 7 wykazano po stronie Wkonania
lauotę 94.529,77 zł, a więc o 3.172 zt wyższą niż wynikająca Ze sprawozdania
staĘstycznego. Z pisma Wójta z dnia 8 huietnia br. wynika, iżpowyższąrozbieżność
jest wynikiem pomyłki w sprawozdaniu z wykonania budżetu'

4. W wyniku ana|tzysprawozdańnie stwierdzonowykonania wydatków ponad plan oraz
wystąlienia zobowtązańwymagalnych na koniec opiniowanegookresu.
5. Nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresię wkazanych w sprawozdaniu źródęł
dochodów i przeznaczęnia wydatków na zadania własne, w tym rcalrizację zadaft
obligatoryjnych, na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie
p orozumi en z or ganami administracji rządowej.
6. Z przedłozonegosprawozdania wynika, ie budiet za rok 2010 zaml<n$ się deficytem
w wysokoŚci 1.351.295'88 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.906.120 zł.
Deficyt oruz spł'atazadłuŻęniaz lat ubiegĘch w wysokości 208.800 zł zostaĘ
sfinansowane ptzychodami z zaciryniętych kredytów i poĘczek w łącznej kwocie
1.408.024 zł, w tym 77f '909 zł na rea|izacjęprogramów finansowanych z udziałsm
Środków unijnych oraz wolnymi środkami.w 2010 roku Gmina dysponowała
wolnymi środkamipozostaĘmi z niewykorzystanych poiyczek i kredytów z |at
ubiegĘch w kwocie 714.486zł'

7, Zachowane zostaĘ limity obcięeń budzetu spłatami zobowiązań oraz kwoty dfugu
jednostki określonew art. 169 i art. I70 ustawy z dnia 25 czerwca 2005 roku o
finansachpublicznych obowiązującew roku 2010 w związku z art.85 pkt 3 ustawy z
dnia 2] sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157,poz' 1241zpóźn.zm.).
Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, iŻ zobowiązania Gminy na koniec roku
2010 wg tytułów dłużnychwyniosły 2.043.224złi stanowiĘ |'5,27o wykonanych
dochodów. Na powyzszą kwotę składają Się zobowięania z tytutu zaciągniętych
poĘczek i kredytów. WskaŹnik obciążenia budzetu spłatami zadłuienia łącznie z
kosztami obstugi długu wyniósł t,86o/o zrealtzowanych dochodów oraz 1,760^
dochodów zaplanowanychna 2010 rok.
8. W Świetle przedłozonego Izbię sprawozdania Rb-N
sprawozdawczego nie wystąpitynaleznoŚci wymagalne.

na

koniec

okresu

9. Wraz Ze sprawozdaniem przedłoŻona została informacja o stanie mienia
komunalnego, która spełniapodstawowewymogi przewtdzianew art,267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnta 27 sierpnia}}}9 roku o finansach publicznych.
Skład orzekąący Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie, biorąc pod
uwagę powyższe ustalenia, a takŻewyjaśnieniazawarte w sprawozdaniu, wydał opinię
jak w sentencjiuchwaĘ.
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