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Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Baranów za 2012 r., przedłożonym wraz
z informacjąo stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

Lublin, 2013-04-24
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- Urszula Tkaczuk
- Dorota Cichoń
- Wojciech Janek

przewodnicząca,
członek,
członek,

po analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baranów za 2012 r. przedłożonego
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - na podstawie art.I9 ust. 2 w związku
z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października |99ż r. o regionalnych izbach obrachunkolvych
(t. j. Dz. U. z20l2 r., poz. l 1 13) - uchwala, co następuje:

- opiniuje się pozytywnie sprawozdanie toczne z wykonania budżetu gminy Baranów
za20l2 r., przedłożone wTaz z informacją o stanie mienia komunalnego, z uwagązawartą
w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający, powołany zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie, został upoważniony mocą ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolvych do wydawania opinii o przedkładanych przez wójta sprawozdaniach
z wykonania budżetu gminy. Skład Orzekający ocenia poprawnośó formalno-rachunkową
sprawozdń, zgodnośó z prawem przedstawionego w sprawozdaniach przebiegu wykonania
budżetu oraz sytuację finansową gminy po zakończeniu roku budżetowego. Skład Orzekający
nie dokonuje natomiast oceny celowości wydatkowania środków ani gospodarności
wykonujących budżet w zakresie realizacji zadań własnych gminy.



Wójt Gminy Baranów przedłożył sprawozdanie opisowe z wykonaniabudzĆtu oraz
informację o stanie mienia komunalnego w dniu 29 marca2013 r. Skład Orzekający oceniając
wykonanie budżetu korzystał także z danych zawartych w zbiorczych sprawozdartiach
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania,
przedłożonych RIO w dniu 25 lutego 2013 t.

Skład Orzekąący pozytywnie ocenił wykonanie budzetu w 2012 r. otaz sposób
sporządzenia sprawozdania i informacji o stanie mienia komunalnego. W szczególności na
koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody
bieżące o 763.701,52 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
z2009 r. Na obsługę zadłużenia (spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano
25I.4II,6I zł (1,94 %o planowanych dochodów ogółem budżetu), co jest zgodne z art. 169

ustawy o finansach publicznych z ż005 r., a stan zadłużenia gminy na koniec roku wyniósł
1.141.235,84 zł (9,67 %o dochodow ogołemwykonanychw 2012 r.), co jest zgodne z art. 170

tej ustawy. Informacja o stanie mienia zwiera dane wymagane przepisem art. 267 ust.1 pkt 3

ustawy o finansach publicznychz2009 r.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że zgodnię z art. 269 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych z 2009 r. sprawozdanie z wykonania budZetu jednostki samorządu

terytorialnego powinno uwzględniać również zmiany w planie wydatków na realizację
programów finansowanychz udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. I pkt2i3,
dokonane w trakcie roku budżetowego.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
ObrachuŃowej w Lublinie w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.

Przewodni cząca Składu Orzekaj ącego
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Urszula Tkaczuk


