
UCHWALA Nr 111/88/2009

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 7 kwietnia 2009r.

w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy
z wykonania budzetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 Dz.U. Nr 55, poz. 577; z pózniejszymi zmianami)Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodniczaca
2. Józefa Lucyna Michejda- czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonekv

po rozpoznaniu sprawozdan Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budzetu za
2008 rok

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje sie pozytywnie sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania
budzetu za 2008 rok.

Uzasadnienie

Rada Gminy Kowiesy w uchwale Nr XIII/73/08 z dnia 8 lutego 2008
roku w sprawie uchwalenia budzetu, okreslila zakres i termin sporzadzenia
sprawozdania o przebiegu wykonania budzetu za 2008 rok. Sklad Orzekajacy
stwierdza, ze przedlozone przez Wójta Gminy sprawozdanie sporzadzone
zostalo zgodnie z postanowieniami powolanej wyzej uchwaly Rady.

Podstawa wyrazenia opinii dotyczacej oceny przebiegu wykonania
budzetu za 2008 rok byla analiza nastepujacych dokumentów:

sprawozdania opisowego z wykonania budzetu za 2008 rok opracowanego
przez Wójta Gminy;

sprawozdan budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego
sporzadzonych na dzien 31 grudnia 2008r. opracowanych na podstawie
przepisów Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006
roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781), tj:

Rb-27S - z wykonania planu dochodów budzetowych jednostki samorzadu
trytorialnego;
Rb-28S - z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki
samorzadu terytorialnego;
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Rb-NDS - O nadwyzce/ deficycie jednostki samorzadu terytorialnego;
Rb-Z - o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji 1
poreczen;
Rb-UZ - uzupelniajace o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych;
Rb-N - o stanie naleznosci;
Rb-UN - uzupelniajace o stanie naleznosci;
Rb-ST - o stanie srodków na rachunkach bankowych samorzadowych
jednostek budzetowych /jednostek samorzadu terytorialnego;
Rb-PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych;
Rb-33 - z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadajacych osobowosci prawnej;
Rb-50 - o dotacjach/wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych jednostkom
samorzadu terytorialnego ustawami;
Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów zwiazanych z realizacja zadan z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych jednostkom
samorzadu terytorialnego ustawami;

\

uchwaly organów jednostki samorzadu terytorialnego w sprawie
uchwalenia budzetu na 2008 rok wraz z uchwalami i zarzadzeniami
dokonujacymi zmian budzetu i w budzecie podejmowanymi w roku 2008,
które zostaly przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.

Poddano sprawdzeniu ww. sprawozdania Rb w zakresie poprawnosci
formalnej i rachunkowej oraz zastosowanej klasyfikacji budzetowej,
nieprawidlowosci nie stwierdzono.
W wyniku badania wykonania wydatków budzetowych (sprawozdanie Rb-
28S) nie stwierdzono przekroczenia planowanych w budzecie gminy
wydatków, nie wystepuja tez zobowiazania wymagalne obciazajace budzet.
Badajac zgodnosc kwot podanych w sprawozdaniu opisowym z danymi
zawartymi w sprawozdaniach Rb stwierdzono, ze sa one zgodne.

Sklad Orzekajacy w wyniku analizy dokumentów wskazanych wyzej
postanowil sformulowac opinie zawarta w sentencji niniejszej uchwaly.
Niniejsza opinia oparta jest wylacznie na wynikach analizy przedlozonych
przez gmine dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów
wykonywania budzetu. Nie moze byc uwazana za równoznaczna z
wszechstronna ocena prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu za 2008
rok.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pelnego
skladu Kolegium Izby.
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