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Józef Podłużny
Wójt Gminy
Godziesze Wielkie
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W załączeniu przesyłam uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO - 0954/21/1/Ka/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009r,
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Uchwała Nr SO- 0954/21/1/Ka/2010 D, A l A 2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej t:::n::

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze O ptS ..
wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w. Poznaniu wyznaczony zarządzeniem
Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w.Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. w składzie:

Przewodniczący:
Członkowie:

Zofia Kowalska
Zofia Freitag
Teresa Marczak

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 199 ust.2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w
związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie
sprawozdaniu z wykonania budżetu za ?009 rok

opinię pozytywną

Uzasadnienie
Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne

z realizacji budżetu Gminy Godziesze Wielkie w roku 2009 przedłożone tut. Izbie w dniu 17 marca 2010 r.
Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach) uchwaloną w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi.

I. 1.Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną.
W części opisowej Wójt Gminy zawarł informację o wykonanych dochodach i wydatkach budżetu,
o zrealizowanych przychodach budżetu, o zaległościach i zobowiązaniach oraz o przychodach i
wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Sprawozdanie obejmuje również dane o
skutkach udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, obniżeń stawek podatkowych. Część opisowa
sprawozdania tak w odniesieniu do dochodów, jak i wydatków budżetowych została sporządzona
w szczegółowości do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Przy poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono objaśnienia dotyczące wykonanych dochodów i
wydatków.
W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.

II. 1. Z przedłożonego tut. Izbie sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że w budżecie
za rok 2009 wystąpiła nadwyżka w kwocie 62.506,93 zł, bowiem:
a) dochody zrealizowano w kwocie 19.768.465,02 zł, co stanowi 99,06 % planu
b) wydatki zrealizowano w kwocie 19.705.958,09 zł, co stanowi 95,78 % planu
c) planowane przychody wykonano w kwocie 662.979,22 zł tj. 107,30 % planu
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.557.357,28 zł, co stanowi 98,84 % wielkości
planowanej.
Na podstawie sprawozdania Rb Z - "Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń" Skład Orzekający ustali!, że Gmina wg stanu na dzień
31 grudnia 2009 r. nie posiadała żadnych zobowiązań.

2. Ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynika, że należności na koniec
2009 r. wynoszą 691.798,63 zł, w tym zaległości - 639.717,41 zł. W stosunku do roku 2008 nastąpił
wzrost zaległości o kwotę 106.121,56 zł.
3. Ponadto ze sprawozdania Wójta, co znajduje również potwierdzenie w sprawozdaniu Rb-28S z
wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r. wynika, iż kwota zobowiązań wg stanu na koniec
okresu sprawozdawczego wynosiła 637.582,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

4. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii
zrealizowano w łącznej kwocie 93.343,27 zł, 'co stanowi 105,34 % wykonanych dochodów z tytułu opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (88.609,50 zł).



III. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami
planowanymi w budżecie na 2009 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach
budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach
przedłożonych tut. Izbie.

IV. W wyniku przedłożonego sprawozdania z wykonania -budżetu za 2009 rok, Skład Orzekający
stwierdził ponadto:

- na str.2 sprawozdania wyszczególniono kwotę wydatków budżetowych z tytułu zrealizowanych
dotacji w kwocie 426.250 zł natomiast z podliczenia rachunkowego wynika kwota 426.204,44 zł;
- na str.6 sprawozdania wyszczególniono kwotę w wysokości 716.632,63 zł z tytułu udzielonych ulg,
umorzeń, zwolnień i obniżeń górnych stawek podatków natomiast z podliczenia rachunkowego i ze
sprawozdania Rb-PDP wynika kwota 716.357,13 zł ( skutki obniżenia górnych stawek podatków z
tytułu podatku rolnego jest 56.492,14 zł winno być 56.512,14 zł; skutki umorzeń zaległości
podatkowych jest 30.644,50 zł winno być 30.349 zł);
- na str.1 O sprawozdania w dziale 801 podano iż na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano
kwotę 4.572.186 zł a zrealizowano 4.520.641,16 zł natomiast ze sprawozdania rb-28S i z załącznika
nr 2 wynika kwota 4.587.526 zł plan i 4.535.981,15 wykonanie;
- na str.11 w dziale 801 w części dotyczącej przedszkoli podano, iż na plan 303.700 zł wydatkowano
kwotę 295.459,21 zł natomiast ze sprawozdania rb-28S i z załącznika nr 2 wynika kwota 579.600 zł
plan i 568.267,65 zł wykonanie.

V. Wacenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
spełnia wymogi określone wart. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych.

Przewodnicząca

Skłap[ ~\~cego

Zofia Kowalska ~

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na ul. Zielonej 8, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej uchwały.
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