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UCHWALA Nr 1V-00321-6/12
i010,10 dO ZalatWienia GS ° 1)1C: kiadu Orzekajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
\'\iqj
40/421
w Bialymstoku z dnia 13.04.2012 r.
w sprawie vvyraienia opinii o przedloionym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Jedwabne sprawozdaniu z wykonania budietu miasta za 2011 rok.
Na podstavvie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust.2 ustaw,Ty z dnia 7 paklziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
oraz Zarzqdzenia Nr 5/11 z dnia 3 paklziernika 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bialymstoku w sprawie wyznaczania skladaw orzekajqcych i ich
przewodniczqcych dzialajqcych w siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach zamiejscovvych
w LonaZy i Suwalkach, Sklad Orzekajacy w osobach:
Przewodniczqcy:
Dariusz Renczynski

- Czionek Kolegium RIO w Bialymstoku

Czionkowie:
Boguslaw Dcbski
Aleksander Piszczatowski

- Czlonek Kolegium RIO w Bialymstoku
- CzIonek Kolegium RIO w Bialymstoku

uchwala co nastcpuje :
Zaopiniowae pozytywnie przedloZone przez Burmistrza Jedwabnego sprawozdanie z
wykonania budZetu gminy Jedwabne za 2011 rok.
UZASADNIENIE
Opinia powy2sza zostala wydana no podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdan z
wykonania budZetu za 2011 rok:
- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodovv budZetowych,
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budZetowych;
sprawozdania Rb-NDS o nadwyke/deficycie,
- sprawozdania Rb-N o stanie na1e2noki;
sprawozdania Rb-UN uzupelniajacego o stanie naleZnokt;
sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiqzati wg tytulow dluZnych oraz gwarancji i
porcczen;
sprawozdania Rb-UZ uzupelniajacego o stanie zobowiazari wedlug tytulow dluZnych;
- sprawozdania Rb-ST o stanie Srodkow na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb-30S z wykonania planow finansowych samorzqdowych zakladOw
budZetowych;
- sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodow i wydatkovv na rachunku, o ktorym movva
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan
zleconych;
sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami.
Wedlug przedloZonej sprawozdawczoki gmina Jedwabne zrealizowala w 2011 roku
dochody w kwocie 14 831 338,43 zl (plan po zmianach 14 890 610 z1), za§ wydatki w kwocie
17 725 213,68 zI (plan po zmianach 18 080 542 z1), tym samym faktyczny deficyt budZetu

gminy wyniosl 2 893 875,25 zi i by-1 niZszy od deficytu planowane o na sume 3489 932
Lqczna kwota przychodOw (z tytulu po2yczek i kredytow oraz io1nych 1-0/clkow, wolne
§rodki prawidlowo zostaly wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS tla sum 150 725,44 z1)
wyniosla 4 084 984,61 z1 (planowano 4 034 260 z1). Rozchody tytu
p1at zobowiqzan
dlu2nych wy-niosly 844 328 z1 i byly zgodne z przyjetym limitem. Przeds awione wielkoki
zrealizowanych ogolem dochodow, przychodow, wydatkow Otaz rozchodow budZetu nie
odbiegajq istotnie od wartoki planowanych. Na koniec roku vvystqpila nadwy&a operacyjna
(dodatnia r&nica miedzy dochodami bie2qcymi a wydatkami bie4cymi) w kwocie
710 319,60 zl, co Swiadczy, 2e gospodarka finansowa byla prowadzona z zachowaniem
wymogow z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. , U. Nr
157, poz.1240 ze zm.).
Stan dlugu publicznego gminy na koniec 2011 roku wynios1 7 713 439,15 zl, co w
relacji do wykonanych dochod6w stanowi 52 %. Wskazana relacja, ustalana na podstawie art.
170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 8 ustavvy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajqce ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), ulega
obniZeniu z uwagi na zaciqgniete przez gming kredyty i po4czki ña finansowanie programow
i projektow realizowanych z udzialem grodkow pomocowych. wylqczenie tego rodzaju
zobowiqzan dlunych z kwoty diugu obowiqzuje, co do zasady, do czasu zakoriczenia zadari
oraz otrzymania refundacji dokonanych vvydatkow (art. 170 ust. 3-5 ustawy). Sklad
Orzekajqcy nie dysponuje pelnymi danymi co do kwoty zobowia.zari podlegajqcych
wylqczeniu z dlugu. Uwzgledniajqc kwote po2yczek i kredytow zaciqgnietych na realizacje
zadari z udzialem grodkow pomocowych w samym roku 2011_ wedlug sprawozdania RbNDS 2 957 259,17 z1 — dlug publiczny objety limitem wynosi 4 756 179,98 zl, co w stosunku
do wykonanych dochodOw budetowych daje wskalnik : 32,07 % (graniczna wartok relacji
wynosi 60%). Take relacja splaty dlugu vvraz z odsetkami do planowanych w 2011 roku
dochodow nie narusza dopuszczalnego wskanika 15 %, :okreSlonego w obowiqzujqcych
obecnie przepisach art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. —
relacja ta, z uwzglednieniem wylqczeri, o ktorych mowa w . art. 169 ust. 3, wynosi ok. 4 %.
Zobowiqzania wymagalne, jak wynika ze sprawozdawczoki, nie wyStqpily.
Wartok naletioki wymagalnych gminy na koniec : 2011 roku, wedlug sprawozdania
Rb-N obejmujqcego rownieZ dane zakladu budZetowegO F-zamknela sic kwotq 360 304,63 zi —
w stosunku do stanu na koniec roku 2010 (388 200,06 z1) wartok tego rodzaju nalenoki
zmalala o kwote 27 895,43 zl.
Opinie powy2sza. Czlonkowie Skladu Orzekajacego wyrazili w podjetej uchwale.
Od niniejszej uchwaly stuZy prawo wniesienia odwolania do pelnego skladu Kolegium
RIO w Bialymstoku, ul. Branickiego 13.

Przewodniczqcy Skladu Orzekajqcego
Dariusz Renczyriski___

