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Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
z 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedlozonym przez W6jta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z wykonania
budzetu Gminy Przeworno za 2010 rok

Napodstawie art. 19 ust. 2wzwiqzku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 267 ust. 1pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz zarzqdzenia Nr 2/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z 1lutego 2010 r. wsprawie
powolania przewodniczqcych i czlonkow Skladow Orzekajqcych wsprawach dotyczqcych jednostek samorzqdu terytorialnego i ich
zwiqzkow wchodzqcych wsklad Wojewodztwa Dolnoslqskiego, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
postanowil:

wydac pozytywnq opinie o przedlozonym przez przez Wojta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z
wykonania budzetu Gminy Przeworno za 2010 rok.

Uzasadnienie

I. Zgodnie zart. 267 ust. 1pkt 1oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej - ufp), sprawozdanie roczne z wykonania budzetu zarzqd jednostki
samorzqdu terytorialnego (wgminach - wqjt, burmistrz, prezydent) przedstawia - w terminie do 31 marca roku
nast?pujqcego po roku budzetowym - organowi stanowiqcemu jednostki samorzqdu terytorialnego i
regionalnej izbieobrachunkowej.
Sklad Orzekajqcy wydal niniejszq opini? na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesow gromadzenia srodkow publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu
Rb), sporzqdzonych za okres od poczqtku roku do 31 grudnia 2010 r. oraz w przedlozonym 31 marca 2010 r.
przez Wojta Gminy Przeworno sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Gminy Przeworno za 2010 rok
wraz z informacjq o stanie mienia gminy.

II. Badajqc pod wzgledem formalno - prawnym przedlozone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu
sprawozdania za 2010 rok, Sklad Orzekajqcy stwierdzil ich zgodnosc z wymogami okreslonymi w
rozporzqdzeniach Ministra Finansow, tj. w rozporzqdzeniu z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci
budzetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), rozporzqdzeniu z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdah jednostek
sektora finansow publicznych wzakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247) oraz wrozporzqdzeniu
z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz
srodkow pochodzqcych ze zrodel zagranicznych (Dz.U. Nr38, poz. 207 ze zm.).
Badajqc pod wzgledem merytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Przeworno za 2010
rok, Sklad Orzekajqcy stwierdza, co nastepuje:

1. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy Przeworno przez Wojta w sprawozdaniu rocznym z
wykonania budzetu za 2010 rok sq zgodne ze sprawozdaniami z wykonania procesow gromadzenia
srodkow publicznych i ich rozdysponowania, przedlozonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wroclawiu.

2. Wnastepstwie realizacji w 2010 roku dochodow wwysokosci 13.851.524,26 zl (95,48% planu) wtym
dochodow majqtkowych wkwocie 1.673.869,79 zl (69,89% planu) i wydatkow budzetowych wkwocie
15.165.192,61 zl (90,77% planu), w tym wydatkow majqtkowych w kwocie 3.536.759,16 zl (82,44%
planu), budzet gminy zamknql si? deficytem w kwocie 1.313.668,35 zl, przy planowanym deficycie w
wysokosci 2.200.000 zl.

3. Wynik operacyjny budzetu, stanowiqcy roznice pomi?dzy dochodami i wydatkami biezqcymi jest
wielkosciq dodatniq i wynosi 549.221,02 zl, przy planowanej uiemnei ieeo wysokosci w kwocie
305.058,27 zl.

4. Wwyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych nie stwierdzono
wydatkowania srodkow bez planu bqdz zjego przekroczeniem. Nie stwierdzono rowniez zaplaty odsetek.

5. Gmina na dzieh 31 grudnia 2010 r. posiadala zadhizenie wwysokosci 1.342.874,58 zl (zobowiqzania
wymagalne nie wystqpiry), co wstosunku do wykonanych dochodow stanowi 9,69%. Relacja zadhizenia
do wykonanych dochodow miesci si? wgranicy okreslonej w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
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6. Wsprawozdaniu wsposob syntetyczny przedstawiono wykonanie dochodow iwydatkow budzetowych w
fedno^ Hj^S'Tn° T^* Wyk°nanie P'an6w fi™n-wych rachunklv dochod6w wWc!jednostek budzetowych, aponadto zakladu budzetowego. wtasnych

IichMT^^^ P° d0k0naniuuaflizy sprawozdan zwykonania procesow gromadzenia srodkow publicznych. .ch rozdysponowaraa (o symbolu Rb) oraz sprawozdania przedlozonego przez Wojta GminyC
pozytywme zaop.mowaJ sprawozdanie zprzebiegu wykonania budzetu za 2010 rok, JbzSTedn^Z
sTano^cS'̂ ' P WZ8'?dem Ce'0W<"Ci' g0SP°dam°*Ci "** d° **-S*S
Jednoczesnie Sklad Orzekajqcy wskazuje, na okreslona w art 270 i T71 ..fe «™^ u , *Stosownie do art. 270 us,. 4ufp oraz art. &ust. ,ufp^telnne d^O^^rokTXuj—Tkt
budzetowym organ stanow,acy jednostki samorzadu terytorialnego zobowiazany jest podjac ufhwaWspraw,e zatwrerdzema sprawozdania fmansowego jednostki samorzadu terytorialnego wazZ„S
wykonanta budzetu oraz wsprawie absolutorium dla zarzadu. jeieli ww. uchwlry™-ZZZZ—l


