
Uchwala nr lSllPl?0ll
SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
zdnia 22 kwietnia 20ll roku

w sprawie wydania opinii o przedlo2onych przez W6ita Gminy L4ck
sprawozdaniach z wykonania budietu za 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. i9 ust. 2 i an. 20 ustawy z dnia 7
paldziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 200ft.
Dz.U. Nr 55, poz. 577 z p6in. zm.) Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie Zespol w Plocku:

Przewodnicz4cy
Czlonkowie:

uchwala, co nastgpuje:
$l

W wyniku analizy przedloZonych przez W6jta Gminy sprawozdari z wykonania
budZetu za20l0 rok wydaje opinig pozytywn4.

$2

Od uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie za podrednictwem Zespotu Zamiejscowego w Plocku, ul. Jachowicza 30 w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej rv Warszalvie Zesp6l w

Plocku analizuj4c sprawozdawczoSd bud2etow q roczn1, spralvozdania klvartalne oraz

opisowe sprawozdanie W6jta Gminy tr'4ck z rvykonania budZetu za 2010 rok'
przedlo2one r.v dniu 31 marca 2011 r. ustalil, co nastqpuje:

l. Uchrvalony przez Radg Grniny budZet, po urvzglEdnieniu zmian rv ciqgu roku

przer,vidyrval realizacjg dochod6w og6lem rv wysoko5ci 15.469.251,24 zl'

Dochody rvykonano rv krvocie 14 '999,669,57 zl. co stanorvi 96'96 7o planu'

z tego:
. dochody bie2ace zrealizorvane zostaly w kwocie 14'439 '334,45 zl tj'

96.8701".

' dochody mai4tkowe zrealizowane zostaly w krvocie 560'335,12 zl tj'
99,47oh.
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2. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6.193.990'80 zl, co stanowi

41,29 yo rvykonanych dochod6w og6lem.

3. Skutki obniZenia g6rnych stalvek podatk6rv, skutki udzielonych ulg i

zwolnieri - na podstawie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochod6w

podatkowychwynioslySSl.TgT,64zlistanowily8,9l%orvykonanych
podstawowych dochod6w podatkowych.

4, Stan zaleglosci na 31.12.2010r. wg sprawozdania z wykonania planu dochod6w

wyni6sl og6lem 945.148,58 zl, ti. 6,30 7o wykonanych dochod6w. ogolem'

natomiast nadplaty wynosz4 24.698,36 zl, ti. 0,16 7o wykonanych dochod6w

ogolem.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie nale2nosci oraz wybranych aktyrv6w

finansowych stwierdzono, iz na dziefi 31.12.2010r. kwota nale2no6ci

wymagalnych wynosila 939.392,87 zl, z tego z tytutu dostaw towar6w i uslug -
46.634,3121.

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi4zah wg tytul6v/ dluznych oraz

gwaiancji i porgczefi ustalono, 2e na dziefi 31.12.2010 r. Gmina posiadala

iobowi4zania w wysoko5ci 2.557304,11 zl. i stanowi4 17,05 "/o wykonanych

dochod6w ogolem. Powy2sze zobowi4zania dotycz4:

- zaciqgnigtych kredyt6w i poZyczek dlugoterminowych !v krvocie

2.555.949,1921,
- zobowi4zah wymagalnych w kwocie 1.755,12 zl powstatych w

realizacj 4 wydatk6w budZetowych.

7. Uchwalony przez Radq budZet, po uwzglgdnieniu zmian w ci4gu roku

przewidywal-realizacjg wydatk6w w wysokoSci 16'972'811,04 zl' Wydatki

zrealizowano w kwocie 16.476.464,07 zl, co stanowi 97 r08 
o/o planu, z tego:

. wydatki bie24ce zrealizowane zostaly w kwocie 12.519.714,75 zl

tj.96,48o/o,'
.wydatkimaj4tkowezrealizowanezostalywkwocie3'956.689'322|

tJ.99,01 oh.

g Rok sprawozdalvczy bud2etowy zamkn4l sig deficytem budzetowym w vr,v-soko6ci

1.476.794,5021.

g. w sprarvozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych.

10. Do sprawozdania opisowego z rvykonania bud2etu za 2010 rok dol4czono rorvnie2

inforrnacjg o stanie mienia jednostki samorz4du terytorialnego'

Maj4c na wzglgdzie pouyzsze rvydano opinig jak rv sentencji uchrvai-r"

n ti4zku z
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