
UCHWALA Nr IIT/238/2010 

Składu OrLckająccgo Regionalnej l/b)' Obrachunkowej,..., Łod/i 
7 dnia 5 pa;dzicrnika 20 I O roku w sprawie opinii dotyczącej 
informacji Wójta G miny Kowiesy o pr/ebiegu wykonania 
bud;,clu 7a l pólroc;,e 20 10 roku 

a podsla,vic arl. 13 pkt 4 w /wią/ku / arl. I 9 usl. 2 w,lawy / dnia 7 pahhicrnika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku DL U. 

r 55, poz. 577 ze /m.), po ro:tpoznaniu informacji o przebiegu wykonaniJ bud:;ictu 
ni I pólrouc 201 O roku Ski.id Or,ekający Regionalnej I/by Obrachunkowej w Lod,ri: 

I. Agnieszka Kamyczek- las:tcw-,ka - pr,cwodniuąci.l 
2. Lucyna JÓ/cfa Michcjd.i - członek 
3. Boguslavv Wenus - członek 

uchwala, co następuj e: 

Opiniuje si<; po/ylywnie informacj~ Wójta Gminy Kowiesy o przebiegu wykonania 
bud/cłu /a I pólmc✓e 2010 roku. 

Uzasadnienie 

/akrc,; i form<; informacji n wykonaniu budżetu 7n I półrocze rnku 
budzctowcgo Rada Gminy w Ko,viesach określi ła Uchwałc1 r XXXVII/200/10, dnia 
3.08.201 O roku ,v sprawił' określenia /a kresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania bud;iclu Gminy Kowiesy ✓c.1 pienvszc półrocze roku bud:;ictowcgo oraz 
informacji o pr7cbiegu wykonania planu finansO\vcgo instytucji kultury /a półrocze. 

Skład Orn~kający stwie rd :ta, że pr7edlożona pr:tC'./ Wój ta informacja 
sporządzona została zgodnie / postanowieniami powołanej wy:iej udnvaly Rady. 
Podstawą wyra;,enia opinii dotyC7ąccj oceny pr7cbicgu wykonania budżetu w I 
pólroc;,u 2010 rok.u by ły nast<;pującc dokumenty: 

• Informacja opisowa opracowana przez Wójta Gminy. 
• Sprawozc.l,111ia bud:;ictowc jednostki samorządu terytorialnego sporząd:tone 

na dzień 30 C7cnvca 2010 roku \'\1 oparciu o przepisy rozpor/ądzcnia Ministra 
Finansów/ dnia 3 lutego 2010 roku w sprnwie sprnwozd ,nvc7ości bud:ictowcj 
(D:t. U. r 20, poz. 103) ora/ rozporząd7enia M inistra f-inansów 7 dnia -! 
marca 20 I O roku w sprawie sprawozdaó jednostek sektora finansów 
publicznych vv zakresie operacji finansowych (Dz. U. r 43, poz. 247): 

Rb-27S - z wykonania planu dochodó,._, bud:;ictowych jednostki 
samor:tądu lc ry loria lnego, 
Rb-28S - / wykonania planu wydatków bud:;ictowych jednostki 
samor/ądu lerytorialncgo, 
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Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów /wiązanych;, rcali;,acją zadań ;, 
zakresu adm inis tracji r;,ądowej oraz innych zadań 7leconych jednostkom 

samorządu tery to ri alnego ustawami, 
Rb-50 - o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań 7 
zakresu administracji rządowej oraz innych zada11 zleconych jednostko m 

samorządu terytorialnego ustawami, 
Rb-NOS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 
Rb-Z - o stanic zobowiązań według tytułów dtużnych oraz gwarancji 

por~czeń, 

Rb-N - o stanic należności oraz wybranych aktywów finansowych, 
Rb-ZN - o s tanie zobowiązań o raz należności Skarbu Państwa ;, tytułu 
wykonywania prze7 jednos tki samorządu terytorialnego zadań 

zaleconych. 
• Uchwala o rganu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie 

uchwalenia budżclu na 20 IO rok wraz 1. uchwałami i zar;,ąd;,cniami • 

dokonującymi zmian bud żetu i w budżecie podejmowanymi w l półroczu, 

któ re zosta ły przekazane do Regionalnej Izby Obrc.'lchunkowej w Lodzi. 

Sprawd7cniu poddano ww. sprawozdania Rb w zakresie popra,.vności: fo rmalnej 
i rachunkowej, nieprawidłowości nic stwierdzono. W wyniku badania wykonania 

wydatków budżetowych nic s twierdzono przekroczenia planowanych w budżecie 

g miny wydatków, nic wyst~pują też zobowiązania wymagalne obcią:1ającc bud.i.et. 

BGtJając L.godność kwot podanych w sprawozdaniu opisowym WóJta Gminy z 
danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb stwierdzono, że są one zgodne. 

Skład Orzekający w wyniku analizy dokumentów wskazanych wyżej postanowił 

sformułować opinię zawartą w sentencji ninicjs7cj uchwały, jest ona oparta 
wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez gminę dokumentów i dotyczy 
jedynie forma lno - prawnych aspek tów wykonywania bud:ietu. Nic może być 
uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na pods tawie arl. 20 us l. 2 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych służy Wójtowi Gminy Km,vicsy odwołanie do 
pełnego składu Kolegium Izby. 

PR/J WODNICLĄCY 
SKr.ADl 1 OR7.EKAJf\CI.GO 
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