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W WARSZAWIE 

Radom, dnia 2 wrzesnia 2011 r. 
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2011 -09- 0 6 

fxxlprs Wojt Gminy 
Zakrzew 

W za^czeniu przesylam uchwal? Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Zespol w Radomiu nr RIO-R/ 340/11 z dnia 1. 09.2011 
w sprawie opinii o przedlozonej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy 
za I pohocze 2011 r , informacji o ksztahowaniu si? wieloletniej prognozy tinansovvej 
i informacji jednostek, okreslonych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych. 

Z powazaniem: 

Czlonek Ki >lf ghtnt 

mgr WitolajKaczkowski 



REGlGNCvLNAlZ&A OBRACHUNKOWA 
w WARSZAWIE 

ZE^POtw R A D O M I U 

26-600 RADOM, ul2eromskie^^^^^ 
^el 048 3631206, tax 048 363120. Uchwaia Nr: RIO/R/ 340 / I I 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 1 wrzesnia 2011 r. 

w sprawie: opinii o przedtozonej informacj i o przebiegu wykonania budzetu Gminy 
Zakrzew informacji o ksztattowaniu si? wieloletniej prognozy fmansowej i informacji 
jednostek, okreslonych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o tmansach publicznych za I polrocze 
roku 2011. 

Na podstawie art. 13, pkt.4 i art. 19, ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r o regionalnych 
izbach obrachunkowych /t.j.Dz.U.z 2001 r nr 55, poz.577 z pozn.zm./ w zwiqzku z art.266 
ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nrl57, poz. 1240, z 
pozn. zm.) 
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespol w Radomiu 

Przewodniczqcy : Witold Kaczkowski 
Czlonkowie: Alina Siara 

Jolanta Okleja 

§1-
Pozytywnie opiniuje przedlozone przez Wojta Gminy Zakrzew informacje o przebiegu 
wykonania budzetu Gminy, informacji o ksztahowaniu si? wieloletniej prognozy fmansowej i 
informacji jednostek, okreslonych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za 
I pohocze 2011 r 

§2. 

Uzasadnienie stanowi integraln^ cz?sc uchwaly. 

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

Uzasadnienie: 
W dniu 24 sierpnia 2011 r. zgodnie z terminem okreslonym w art.266 ust.l ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wojt Gminy przedlozyl do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Informacj? o przebiegu wykonaniu budzetu Gminy za I polrocze 2011 r. 
Wypelniaj^c dyspozycj? tego przepisu dol^czono rowniez informacj? o ksztahowaniu si? 
wieloletniej prognozy fmansowej oraz informacje za ten okres o przebiegu realizacji planow 
fmansowych instytucji kultury i SP ZOZ. Wydajijc opini? o przedtozonej informacji Sklad 
Orzekaj^cy zapoznal si? z uchwat^ budzetow^ na rok 2011 wraz ze zmianami, uchwal^ w 
sprawie wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Zakrzew na lata 2011-2015 a takze 
sprawozdaniami budzetowymi przedlozonymi na podstawie rozporz^dzenia MF z dnia 
3 lutego 2010 r w sprawie sprawozdawczosci budzetowej {Dz.U. Nr 20, poz 103) i z dnia 4 
marca 2010 r.w sprawie sprawozdah jednostek sektora fmansow publicznych w zakresie 
operacji fmansowych (Dz.U.Nr.43.poz.247) stwierdzaj^c co nast?puje: 

1. Informacj? o przebiegu wykonaniu budzetu Gminy za 1 polrocze 2011 r sporz^dzono 
wpelnej szczegotowosci klasyfikacji budzetowej. Zakres i forma informacji o 



przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz jej jednostek, a takze informacja o 
ksztahowaniu si? wieloletniej prognozy fmansowej zgodne z uchwalq Rady 
Gminy Zakrzew Nr LI/268/2010 z dnia 12 lipca 2010 r podj^t^ na podstawie art.266 
ust.2 ustawy o finansach publicznych. 

2. Dochody i wydatki w informacji o przebiegu wykonaniu budzetu Gminy uj?to 
zgodnie z klasyfikacjq budzetow^ ustalon^ w rozporz^dzeniu Ministra Finansow z 
dnia 2 marca2010r ( Dz.U Nr 38, poz.207, z pozn.zm.). 

3. Poszczegolne pozycje planu dochodow i wydatkdw uj?te w badanej informacji 
i sprawozdaniach statystycznych zgodne ŝ  z przedlozonymi do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej uchwalami i zarz^dzeniami budzetowymi. Zgodnie z danymi 
zawartymi w przedlozonych sprawozdaniach za I pohocze 2011 r Gmina uzyskata 
dochody w kwocie 15.976.960 zl, przy prognozowanych dochodach w wysokosci 
37.594.331zl oznacza to realizacj? planu w ok. 47%. Dochody biez^ce uzyskano w 
kwocie 14.413384 zl, znacznic przewyzszaj^cej biez^ce wydatki budzetowe. Tak 
wi?c nie wyst?puje zagrozenie naruszenia na koniec roku relacji okreslonej w art. 242 
ust.2 ustawy o finansach publicznych. 
Plan wydatkow budzetu na dzieh 30 czerwca br. przewiduje realizacj? zadah w 
wysokosci 37.594.331 zl. W I potroczu wydatki zrealizowano w kwocie 16.791.126zl, 
CO stanowi ok. 44,7% planu rocznego. Wydatki maj^tkowe wykonano w ok. 32 % 
rocznego planu. W Informacji przedstawiono odchylenia od planu w realizacji 
dochodow i wydatk6w budzetu oraz przedstawiono przyczyny niskiej realizacji 
poszczegolnych zadah. Za 1 polrocze Gmina odnotowala deficyt budzetowy w 
wysokosci 814.165 zl. przy planowanym na koniec roku deficycie w wysokosci 
3.558.688 zl. 

4. Nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie wskazanych w informacji zrodel 
dochodow i przeznaczenia wydatkow na zadania wlasne, w tym na realizacj? zadan 
obligatoryjnych, na zadania zlecone , powierzone i na pomoc mi?dzy jednostkami 
samorz^du terytorialnego. 

5. Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminie oraz jej jednostkach nie stwierdzono 
przypadkow przekroczenia upowaznienia do zaciqgania zobowiazan lub 
dokonywania wydatkow ze srodkow publicznych. 

6. Przedstawione wartosci przyj^te w WPF w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z 
nim kwot przychodow i rozchodow zgodne sq z budzetem na koniec polrocza. 
Wykazana w WPF l^czna kwota dlugu Gminy na koniec analizowanego okresu 
wynosi 9.033.308zl i stanowi ok. 26,5%) planowanych dochodow ogolem. Powyzsza 
kwota wynika z sumy wykazanej na koniec ubiegtego roku wielkosci dlugu i roznicy 
zrealizowanych w roku biez^cym rozchodow i przychodow . 
Planowane obci^zenie budzetu z tytulu obslugi dlugu publicznego i splaty zobowiazan 
stanowi ok. 11,2% planowanych dochodow W/wym wielkosci mieszcz^ si? w 
limitach okreslonych w art. 170 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. 
Stopieii realizacji planowanych dochodow wskazuje, ze wskazniki te na koniec roku 
nie powinny ulec istotnej zmianie. 
W informacji przedstawiono stopien realizacji przedsi?wzi?c uj?tych w WPF, do 
kt6rych nie wnosi si? uwag. 



7. Jak wynika z przedlozonych materialow na terenie Gminy funkcjonuje jedna 
instytucja kultury oraz jeden SP ZOZ dla ktorych Gmina jest organem zal^ozycielskim 
Zgodnie z planem fmansowym Biblioteki prowadzonej w formie samorz£|dowej 
instytucji kultury wbiez^cym roku budzetowym prognozowane jest uzyskanie 
przychodow i kosztow w wysokosci 265.582zt, w I pohoczu przychody zrealizowano 
w 32,8%. Poniesione koszty wtym okresie zamkn?}y si? kwot^ 76.822zt i stanowity 
28,9% planu rocznego. Jednostka nie posiada naleznosci i zobowiazan wymagalnych. 
W cz?sci opisowej podano przyczyny niskiego wykonania planu fmansowego. 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie w I pohoczu 
osi^gnqi przychody w wysokosci 523.394zl, co przy rocznym planie 994.000z} 
stanowi realizacj? planu w 52,7%). W okresie tym poniesione koszty ksztahowaty si? 
ponizej uzyskanych przychodow i wyniosty 471.429z}, tj. 47,4% planu rocznego. 
W informacji przedstawiono stan naleznosci i zobowiazan nie wymagalnych. 

Na podstawie dokonanej analizy nie stwierdza si? istotnych zagrozeh w realizacji planu 
budzetu Gminy i planow fmansowych powyzszych jednostek Gminy. 

Bior^c pod uwag? powyzsze ustalenia Sklad Orzekaj^cy RIO przedlozone informacje 
opiniuje jak w sentencji. 

Przewodifi 
Skladu Or-ekAdhego/klO: 

mgr Wilo/aWficzkowski 


