
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35 .; 064 Rzeszów, uf. Mickiewicza 1a

Uchwała Nr 10/12/2011
z dnia 5 maja 2011 L URZ ,,::-\;::.' (::1 !\I'HN'1f

Składu Orzekającego w.' ,w R()""~!-;i(.;~/r.:-

Regionalnej Izby Obrachunkowej płyn,-:iO dwa ~0, .:.Q,'7,.:. ,Jol,
w Rzeszowie 'hak rt-ó' .

w sprawie optnn o przedłożonym przez Wójta Gminy Rokietnica
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 z 2001 L, poz. 577
z późno zm.) i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania
(Dz.U.Nr 167, poz.1747), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w osobach:

Krzysztof Wacek - przewodniczący
Urszula Pisarska - członek
Iwona Szymańska - członek
po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu

za 2010 rok pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie.·· .. .,

Uzasadnienie
W dniu 24 marca 2011 roku Wójt Gminy Rokietnica wydał zarządzenie

Nr 12/2011 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Rokietnica sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rokietnica ża 2010 rok. Sprawozdanie powyższe wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz sprawozdaniem z przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury wpłynęło do Regionalnej Izbie Obrachunkowej

,w Rzeszowie w dniu 29 marca 2010 roku ..
W wyniku badania tego sprawozdania Skład orzekający ustalił, co następuje:

1. Sporządzone przez Wójta Gminy Rokietnica sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2010 rok odpowiada w pełni wymogom art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

2. Kwoty planowanych dochodów i wydatków są zgodne z uchwałą budżetową po
zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego oraz statystyczną
sprawozdawczością budżetową, a kwoty wykonanych dochodów i wydatków są
zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań statystycznych.

, 3. Planowane na 2010 r. dochody w kwocie 11.486.114,42 zł wykonano
w wysokości 11.243.110,64 zł, tj. 97,88 % , a wydatki planowane w kwocie
12.437.847,44 zł wykonano w wysokości 11.535.034,69 zł, tj. 92,74 %.

4. Planowane na 2010 r. przychody w kwocie 951.733,02 zł wykonano
w wysokości 951.733,02 zł, tj. 100 % , rozchodów nie planowano.

5. Budżet za 201 ar. zamknął się deficytem w kwocie 291.924,05 zł.
6, Przekroczeń wydatków skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów

publicznych nie stwierdzono.



Niniejsza opinia nie stanowi oceny wykonania budżetu, lecz prawidłowości
przedłożonego przez Wójta sprawozdania pod względem formalno-prawnym.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Rokietnica
2. ala.
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