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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii dotycz4cej sprawozdania
W6jta Gminy Zarn6w z wykonania budZetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 puhdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.S.z 2001 roku
Dz. U. Nr 55, poz. 577, z p6lniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
sprawozdania W6jta Gminy Zamow z wykonania budzetu za 2009 rok, Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w N-odzi:

Bogdan tr-rywr- przewodniczqcy
Pawel Ja6kiewic z - czlonek
Malgorzata Michalek - czlonek

uchwala, co nastppuje:

Opiniuje sig pozytywnie sprawozdanie W6jta Gminy Zarn6w z wykonania
budZetu za 2009 rok z uwagami zawafimi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia2}l0 roku rozpatrzyl:
- sprawozdanie W6jta Gminy z wykonania budzetuza 2009 rok;
- sprawozdania statystyczne o symbolach Rb-27s, Rb-28s, Rb-33, Rb-NDS,

P\b-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-PDP, Rb.sO.

Anahza wymienionych dokument6w wykazala, iz wystgpujq rozbiezno6ci
migdzy sprawozdaniem opisowym, a sprawo zdaniami statystycznymi :

- na stronie I sprawozdania opisowego podano blEdn4 kwotg dochod6w
majqtkowych. Po stronie planu jest kwota 10.000 winno by6 275.000,
w wykonaniu wykazano 5.000 winno by6 168.027,78.

- na stronie 13 sprawozdania opisowego blpdnie podano kwoty planu
(2.822.497,84) i wykonania (2.761.174,56) wydatk6w w rozdzialb 80101-

,,szkoly podstawowe", zgodnie z Rb-28 -,,sprawozdanie z wykonania planu
wydatk6w budZetowych j ednostki samor zqdu terytorialnego" winny wynosid
plan - 2.83 4.47 7, 84, wykonanie - 2.7 7 3 .l 52,67,
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na stronie 15 w rozdziale 85219 - ,,o6rodki pomocy spolecznej" do grupy
wynagrodzeri i pochodnych wliczono paragraf 3ll0 - ,,Swiadczenia
spoleczne", kt6ry winien byc zaliczony do pozostalych wydatk6w biez4cych,
na stronie 18 sprawozdania opisowego wpisano ,,wykonanie planu naklad6w
na inwestycje realizowane w 2008 roku" winno by6 ,,wykonanie planu
naklad6w na inwestycje realizowane w 2009 roku",
na stronie 19 podano blEdne kwoty naklad6w inwestycyjnych w rozdziale
60016 - ,,drogi publiczne gminne". Zaplanowano kwotg 296.100, winno by6

832.328, po stronie wykonania wpisano 195.150, winno by6 697.821,96.
Ponadto wykazano plan inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej Siedl6w-
tr-awki" w kwocie 6.100 i jego realizacjEw l00Yo, a naklady na to zadanie
zostaly przeniesione na rok 20 1 0 Uchwal4 Nr XXXV I 147 12009 podj Et Eprzez
RadE Gminy na sesji 25 wrzefinia2}D9 roku.

Biorqc pod uwagg powyhsze oraz fakt, 2e sprawozdanie Wojta Gminy
z przebiegu wykonania budzetu za 2009 rok jest zgodne z uchwalami organu

stanowi4cego i zarzqdzeniami Wojta, orzeczono jak w sentencji.

Zaznacza siE, ze niniejsza opinia oparta jest wyl4cznie na wynikach analizy
przedtohonych przez GminE dokument6w i dotyczy formalno-prawnych
aspekt6w wykonania budzetu. Nie mole by6 zatem uwalana za opiniE

obej muj Ec4 wszech stronnq ocenQ dzialalnoSci fi nan sowej Gminy.

Od uchwaly Skladu Orzekajqcego przysluguje odwolanie do pelnego skladu

Kolegium Regionaln ej Izby Obrachunkowej w tr'odzi.
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