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orzekajllcego

Nr 058/g220/RiI/ll
Izby Obrachunkowej w Gdarisku
zdnia 4 maja 2011r.

Re~~n~ej

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi1\.zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziemika 1992r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001 r. Nr
55, poz. 577 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu przedlozonego przez Wojta Gminy
Oamnica sprawozdania z wykonania budZetu za 2010 rok
sklad orzekaj1\.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
1) Luiza Budner - Iwanicka

2) Alina Kowalewska - Wolowska
3) Zygmunt Bach

przewodnicz1\.ca
czlonek
czlonek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Damnica za
2010 rok.
UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2011r. W6jt Gminy Oanmica przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdailsku sprawozdaniez wykonania budZetu gminy za 2010
rok, kt6re zostalo pJ"ZY.i«te zarz1\.dzeniem.~r 34/2011 z dnia 28 marca 2011r.
W cz«sci wst«pnej sprawozdaniaopisowego przedstawiono og61ne dane 0
budZecie uchwalonym przez Rad« ~iny,zmiat1ach wprowadzonych w ci1\.gu roku
oraz budZecie po zmianach. Wdalszejczl<Sci llprawozdania opisowego omowiono
realizacj« dochod6w w dzialach f rozdzialach klasyfikacji budZetowej w podziale
na dochody biez1\.ce i maj1\.tkowe, przedstawiaj1\.c, z jakich tytul6w byly one
pozyskiwane. Omawiaj1\.c wykonanie dochod6w z podatk6w i oplat lokalnych
przedstawiono skutki udzielonych ulg, odroczen, umorzen i zwolnien oraz podj«te
w 20 lOr. dzialania zwi1\.zane z ich windykacj1\.. R6wniez w ukladzie dzial6w i
rozdzialOw klasyfikacji budZetowej przedstawiono zakres wykonanych zadail
biez1\.cych i inwestycY.inych oraz kwoty wydatkow na nie poniesionych.
Przedstawiono rowniez informacj« 0 realizacji zadan zleconych z zakresu
administracji rz1\.dowej w ukladzie dzial6w klasyfikacji budZetowej oraz wykonanie
planu przychod6w i rozchodow budzetu. W cz~sci opisowej zawarto takie
informacj« 0 stopniu zaawansowania prac nad projektami, kt6re zostaly zgloszone
do konkursow 0 dofinansowanie w ramach srodk6w z budzetu Unii Europejskiej.
Przedstawiono r6wniez sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Oamnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Oamnicy.
Nast«pnie w zestawieniach tabelarycznych zawarto dane 0 wykonaniu
dochodow i wydatkow w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budZetowej. Za
pomoc1\. zestawien tabelarycznych przedstawiono rowniez wykonanie wydatk6w w
poszczeg6lnych jednostkach oswiatowych, wykonanie wydatk6w Gminnego
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Osrodka Pomocy Spolecznej w Damnicy, wykonanie przychodow i rozchodow
budzetu, wysokosc i terminy splat kredytow i pozyczek wg stanu na koniec 201Or.
oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwillzanych z realizacjll zadan zleconych z
zakresu administracji rZlldowej.
Sklad orzekajllcy uznal, ze w ten sposob opracowane sprawozdanie daje
mozliwosc oceny wykonania budZetu, jak tei spelnia wymogi okrdlone w art.269
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Oz.V. Nr 157, poz. 1240
z poin.zm.).
Na podstawie powyzszych sprawozdaiJ. sklad orzekajllcy ustalil, ze:
- dochody wykonano w kwocie 17.999.442 zl, co stanowi 97,3 % planu,
- wydatki wykonano w kwocie 20.220.612 zl, co stanowi 94,1 % planu,
deficyt budzetu za 2010r. wynios12.221.170 zl.
- dlug publiczny na koniec 2010r., obejmujllcy zobowillzania z tytulu
zacill8nilttych kredytow i pozyczek wyniosl 4.698.940 zl i stanowi 26,11 %
wykonanych dochodow ogolem,
- stan zalegloSci z tytulu podatkow i oplat oraz innych naleznosci gminy na koniec
201Or. wyniosl 1.172.538 zl i w stosunku do stanu na koniec 2009r. wzrosl 0
23%.
Izby

i ']~~:,: ':j" " ,
',J!d, 'c.>
.: ,',
[ ) ! .

j

>'

•• ,

'.,

"

