
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie 
Zespoi w Radomiu 26-600 Radom. ul. Zeromskiego 53 Tel. 3627829, 3620581, RlO 
3620582, 3631206, Fax:3631205 

Radom, dnia 13 kwietnia 2012r. 

SO-Ra.0031. .2012 

Wojt Gminy Zakrzew 

26-652 ZAKRZEW 

W zatqczeniu przesytam uchwat^ Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Zespot w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2012r Nr Ra. 136 .2012 
w sprawie opinii o przedtozonym sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2011r. 
Zgodnie z art. 270 ust.2 art. i 271 ust.l pkt.3 ustawy o finansach publicznych z tresciq 
powyzszej uchwaty winna bye zapoznana Komisja Rewizyjna rozpatrujqca roczne 
sprawozdanie z wykonania budzetu wraz z informacj^ o mieniu komunalnym oraz 
sprawozdanie finansowe a takze Rada na sesji, na ktorej b^dq omawiane roczne 
sprawozdania z wykonania budzetu . 

Z powazaniem: 

Cztonek Kc l> 

mgr Wito 

Do wiadomosci:_ 
Przewodniczqcy Rady Gminy 
a/a 



^̂ M̂fôrr̂^̂^̂^̂  Orzekajgcego 
tei^W8 3^^^206. *axOA8 363i2g^gjonalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 13 kwietnia 2012r. 

w sprawie: opinii o przedtozonym przez Wojta Gminy Zakrzew sprawozdaniu 
z wykonania budzetu za rok 2011wraz z informacj^ o stanie mienia komunalnego.. 

Na podstawie art.13 pkt. 5 i art. 19 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j; Dz.U.z 2001 r Nr 55, poz.577), art.267 ust.3 ustawy o 
finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r {Dz.U nr 157, poz.1240 z pozn.zm), 
Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespot w Radomiu: 
Przewodniczqcy: Witold Kaczkowski 
Cztonkowie: Alina Siara 

Jolanta Okleja 

§ 1 . 
Przedtozone przez Wojta Gminy Zakrzew sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2011 
opiniuje pozytywnie z uwagq zawartq w punkcie 3 uzasadnienia. 

§2. 
Uzasadnienie stanowi integrainq cz^sc uchwaty. 

§ 3 . 
Od opinii na podstawie art.20 ust.l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stuzy 
odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem 
Zespotu w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwaty. 

Uzasadnienie: 
W dniu 30 marca 2012r zachowujqc termin okreslony w art. 267 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespot w Radomiu wptyn^to 
Zarzqdzenie Wojta Nr 15 /2012 z dnia 30 marca 2012r w sprawie przedtozenia 
sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za rok 2011 wraz z informacjq o stanie mienia 
komunalnego Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Sktad Orzekajqcy opiniuj^c powyzsze sprawozdanie dokonat jego analizy, porownujqc je 
z przedtozonymi sprawozdaniami statystycznymi. Zbadano ich wzajemnq zgodnosc, 
kompletnosc i zgodnosc z prawem, stwierdzaj^c co nast^puje: 

1. Przedtozono sprawozdanie w petnej szczegotowosci klasyfikacji budzetowej, 
zachowujqc wymog okreslony w art. 267 ustawy o finansach publicznych. 

2. Poszczegolne pozycje planu dochodow i wydatkow uj^te w przedtozonym 
sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne sq z przedtozonymi do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwatami i zarzqdzeniami budzetowymi. Kwota 
planowanych dochodow wyniosta 34.512.918zt a planowanych wydatkow 
39.255.701zt. 



3. Poszczegolne pozycje wykonania planu dochodow i wydatkow uj^te w przedtozonym 
sprawozdaniu zgodne sq ze sprawozdaniami statystycznymi. Dochody zrealizowano 
wwysokosci 31.271.576zt, co stanowi 91% planu i oznacza wzrost w stosunku do 
2010 roku o ok. 9%. Dochody biezqce stanowity ok. 89,2%, natomiast dochody 
majqtkowe stanowity ok. 10,8% zrealizowanych dochodow ogotem. 
Wydatki wykonano w kwocie 36.290.992zl t j ; w 92,4% planu oraz ok. 8,8% 
powyzej poziomu roku ubiegtego. 
W strukturze wydatkow - wydatki biezqce ksztattowaty si^ na poziomie 67,3% 
wydatkow ogotem. Natomiast wydatki majqtkowe zostaiy wykonane 
w kwocie 11.873.997zt t j ; w 88,4% uchwalonego planu i stanowity 32,7% 
wydatkow ogotem. 
W cz^sci opisowej odniesiono si^ do odchyleri w realizacji planu dochodow, 

zawarto rowniez informacj^ o realizacji zadah przy wspotudziale srodkow z U.E. 
Wymieniono takze zadania, ktore nie zostaty zrealizowane, jednak nie podano 
przyczyn braku wykonania. 
Jak wynika ze sprawozdania Gmina uzyskata 5.838zt z tytutu wptywow zwiqzanych z 
gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska . Brak informacji o 
wykorzystaniu tych srodkow zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska (wydatki na ochrony srodowiska powinny bye wykonane w kwocie nie 
mniejszej niz wptywy). 
Ze sprawozdania wynika ponadto, ze Gmina udziela wsparcia na dziatalnosc 
sportowq. Nalezy zwrocic uwagQ, ze podstawq do finansowania zadah wynikajqcych z 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U.Nr 127, poz.857 z pozn.zm) powinna 
bye stosowna uchwata Rady podjQta na podst. art.27 ust.2 tej ustawy. 
Wydatki na przeciwdziatanie alkoholizmowi zrealizowano w 75,4% przyj^tego planu, 
realizowano takze plan zadah na przeciwdziatanie narkomanii. 
Realizacja dochodow i wydatkow nie odbiegata znacz^co od uchwalonego planu. 
Wykonane dochody biezqce przewyzszajq wydatki biezqce, co oznacza, iz 
zachowana zostata relacja okreslona w art. 242 ust. 2 ustawy. 

4. W wyniku analizy sprawozdan na koniec roku 2011r nie stwierdzono zaciqgni^cia 
zobowiqzah ponad plan wydatkow. 

5. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie wykazanych w sprawozdaniu zrodet 
dochodow i przeznaczenia wydatkow na zadania wtasne, w tym na realizacji zadah 
obligatoryjnych, na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie 
porozumieh z organami administracji rzgdowej. 

6. Z przedtozonego sprawozdania wynika, ze budzet za rok 2011 zostat wykonany 
z deficytem w wysokosci 5.019.416zt. Deficyt jak rowniez sptata zadtuzenia z lat 
ubiegtych zostata sfinansowana przychodami z zaciqgnî tych kredytow i pozyczek oraz 
wolnymi srodkami. 

7. Zachowany zostat limit obciqzenia budzetu i kwoty dtugu jednostki, okreslony w art. 
169 i art.170 starej ustawy o finansach publicznych obowiqzujqcy w zwiqzku z art.121 



ustawy Przepisy wprowadzajqce ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 
157, poz.1241). 
Na podstawie sprawozdania RB-Z ustalono, iz zobowiqzania Gminy na koniec roku 
2011 wgtytutow dtuznych wynlosty 12.362.280zt i stanowity 39,5% wykonanych 
dochodow. Na powyzszq kwot^ sktadaj^ si^ zobowiqzania z tytutu pozyczek i 
kredytow. Natomiast wskaznik obciqzenia budzetu sptatami zadtuzenia tqcznie z 
kosztami obstugi dtugu wyniost 17,4% wykonanych dochodow, przy uwzglednieniu 
wytqczenia z art. 169 ust. 3 ustawy, zobowiazania powyzsze stanowity 13,4% 
wykonanych dochodow. 

8. Wraz ze sprawozdaniem przedtozona zostata informacja o stanie mienia 
komunalnego. 

Sktad Orzekajqcy RIO Zespot w Radomiu , biorac pod uwagQ powyzsze ustalenia, a takze 
wyjasnienia, zawarte w sprawozdaniu , opiniowat jak w sentencji uchwaty. 

Przewodniczqcy Skkiau Orzekajqcego 
Regionalnej IzbyJ^iii^adTunkowej 

w Warszawie 
Witold Kaczkowski 


