
Uch\.vała Nr 5'l/2010
I Skladu orzekającego Rcgionalncj IZby oblachuŃo\Ą.ej w Kiclcach

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprarł'ie opirrii o sprawozdaniach z $'lkonania budŹetu ciminy Bliż1,n za 2009 rok

I Skład orzekający Regionalnej Izby obrachuŃowej w Kielcach rv skłac1zie:
PŹewodniczący Joanna Młrczerł'ska
CzłoŃor'r'je - Woiciech Czcr.w

- Erva Midura

na podstauic fu1' 13 pkl 5 o.az a.rl' ]9 ust' 2 Llsta\łY Z dlia 7 |aŹdzielnika 1992 r' o legiona]nych
izbach obraohtlnkorłrych (Dz. U. z 200L I. Nr 55. poz' 577 z póżn. z '), pcl zbaclaniu rł,c1niu
20 kwietnia ]0l0 fokr] IocznYch spla$'ozdań z w1'korrarlia budzclu Gmin), B]iŻ}n za 2009 rok

postanawra

zaopirriorvać poZvtvlnie 7 uwaganliw tleści uZasadnienia plzed]ożone przcz wóita Glninv B1i41l
spraw.ozdania z rłr,koItania brrdŹelu za 2009 rok

Lizasadnienie

P.ZedloŻodc pl'zez Wójta Gnrin]' RLiŻyn s|ra\łJozda|liit Za 2009 rok obcjmuJą spra$'o7L1:uie
s|olza.dZonc nł podsta$ie ro7łorza.dzenja \,Iinistla FinansóW 7 d ia 27 c7cr\łoa 2006 r' \\'slrrawic
spla$'ozdawczości brrdzcLor'vei (I)Z' U' Nr 115. poz. 781 z p()źl1. 

^.'') 
oraz spfawozdanie locznc

z wykonania bL]dŻctll Gminy Bliżyn zLr 2009 rok sporządzonc na podsta''r'ie alt' 199 ust. ] pkl 1

ustar'r- z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznl,ch (Dz_ LL Nr 211), poz.2104 z.c znt.\.
SplaNozda ia 7 wvkonfulia budzetu spcłniają wymogi formalnoprarvne rrynikające
z rozpolza.dzcnia ]\4inistla Finfulsów \ĄJ spla\łie spla\\'oŻda.lvcŻoścj budżetou,cj' S}dad orzekając},
wskazlric jednak. Żc spraNoZdania L]udżetowe k:b 27ZZ j Rb-50 zoslał], przc]Qzirne .1o Regionalncj
lzby obrachuIrkorł,ej $'dnill l marca 2010 roku, podczas g<ly w lozporząclzeniu Ministra Finallsólv
Z dnia 27 czolwca 2006 r' ł' sprarvie sprawozc1awczości budżctclrvej terlrrill przękaŻania tych
splarvozdali zostal okeś]ony odpou,iednio na 10 i 20 ]utcgo 2010 loku' Pozostałe sprarr'ozc1ania
budzelowe Zostały plzekazane 1v lbrmie cleldl.onicŻnej \ł dniu 24 lutego 20]0 I'. wYsłaoe Z Gnin)'
w dniu 25 lutego 2010 I. natuliasl do IŻby q,płyrręły rv dniu 1 malca 20l0 rokll'
Sprawozdanie Wójta z \łlkonania budŻetrt zostało sporządzone pŹeŻ właści\!] olgan zgoalnic Z arl.
199 ust. 2 ustawl'z dnia i0 czerrvca 2005 r. o finansach publicznl,cti i przekazane do Regionalnej
Izby obrachuŃo\'ej rv Kielcac]r w dniu 23 nnrca 20i0 loku. Do po\ł}Zszcgo sprarł'ozclania
prŻesłanego do tut. IZb-v Żałączono sprau,ozdanie z realizacji planu linansowego Gninncgo
oślodka Kultuly w Bliżynie Za 2009 rok ofaz sPm\łozdanie Z rcalizacji p]arrtr finansorł,cgo za 2009
tok Samodzielnego Pub)icznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Bliżynie' Zgodnie z all' 198 ust' l
ustawy o 1lnansacll pLlb]icznych sprarł'ozdania z lrykonania plaau 1lnansowcgo jednoslek



\\)'mienionych !v ar't. :l ust' 1 pkt 7' 8 i 12 ustalł} o flnansach pub]icznych zfu'zal] jcllnostL(i

samorządu tet}LoliaLnego przedsta\\'ia rcgiona1ncj izbie obrachunkou'c] ua pier\łszc półrooze roku

budŻeton'ego.

Zaplano$'ane na poziomie 23.540'91i,55 zł dochody budżetu Gmin-Y' ztcalizolł'ano rł'kwocic

20'0]2'9,12'19 z1, co staliowi 85'1yo $' stoslnku do docl'rodów planorłan-v' c1't. Znacztie ponjżej

ogóLnego wskaźnilia rr1konania dochodów budzetu uLea]izowano clocl'rod'v Ciminy rv dziale 900

.,Gospodłka komunalna i oc1lrona środowiska'' ],'L,% dochodów planorvanych olaz r.v dziale 010

.'Ro1nictwo i łowiectwo" 69.9% planu' w spIa1ł'oŻdaniu z rvy-korrania budŻetu zawano

tł1iaśnienie prz,vczyn niskiej realizacji tych dochodórł'' W dziale 756 .,Dochody od osrib

prawnych, ocl osób fizycznych i od innych jed ostck nieposiaclajrpych osob'orvości pra\łnej oraz

rr',vdalki zrł'iązarre z ich pobolenl" c1ochod.v rrrykonalo \Ą' \\rySokości 96'4% i stanorvią ole J6.411'

dochodów \Ą'ykonan'Ych w 2009 roku.

Zaleglości Ż tytultl podatków i opłat oraz inn1'ch naLeżrrości niepodatkor'rryclr slanowią k\rolę

ogółem 2.372'971.10 z]. Yl spnwoz(laniLl wójta Za\łarle są da.c dotyc7ilie Zaległ()ści w podatkach

iop]atach na lioniec 2009 loku' Sprawozdanie Za\\'iela rólvnjcż irrlbtmacje, z których rł'yrrika, zc

Gnlirla l]liŹyn podcjmorł'ała w2009 roku czynnoścj Znlicrzaiirce do w,lcgu ek\ło\ł'atlia zaległ}ch

naLeż.ości budzctowych'

Docho.ly Z t1'tuhr oplat 7a Zez\!'o]cnia na sprzcdaŻ alkobo]u Zaplanou'al1e rv rł'y'sokości 50'000 zł

r1'korranc zostały rł'rłysokości 55.56'1'78 Żl co stanowi 1ll.]9/" w st()sllnkll do dochodó[

pIanowtnrch' Wydatkl zaplanou'allc rł' dzialc 851 ' ,.oc]volra zdlowia" lv rozrlzialc 85]5]

..^.,,ajczanic Drrkofienii", u'rozdziale 85151 ,,P!zeciwdzialsnie alkoholizmorvi" oraz rv tozdziale

85158 ,'Izby \ł}trzeŹwiĆń'' N u'ysokości 52'000 zł zostały rł1l(onanc w \\rysokoścj niZszei od plal)u

lj. \V ](wocic 19 '612,9'/ zI' Na]eŹy rr'skazać, ze środki uzyskane z pozwo1cń na splzcdaż aLkołlolu

rnogą być rr1'koL'zysLale jec1ynic na zadania okrcślone rł' Cninnvnr 1'r'ogr'aluic Plolllaktyki

i ]{oZwii:lz\ĄvaniiL Problerr'rów Alkolrolor\,lch lub w Cn]innyln Prolllamic Plzecjwdzialania

Narkonlanii' Nierł1łorzystanc dochody z 1ego tytułu u'2009 roku polli]lnv slanowic eleDent

liriansowŻlnia \ł'Y-datkórv \\' dZieIc E5l ..oohrona zdrorvja''. rozdziaLe 85 l 5] ,,Zwa]c7'enie

narkonar'ii'' or'az rozdzia]e 85l5'1 ..Pżecjrł'działanic a1koholiznrolvi'' rł'2010 roktr'

Plan \!C]atków po Znianach ustaLony W kwocie 27'185'6]0,55 zl wykonarro lv l'v'vsol<ości

22 'I17 .199 ,2.8 zŁ lj ' 8 1 .6yo u' stosuŃu do \.vydatków p lanowanych '

Znacznie potiŹej ogólnego wskaŹ1ika qTkonania \łydatków zrea1]zowano wyr1atki rv dziale 755 -

',w),miar spra\1'ie dliwości'' 1i. w uTsokości 54,]% planLr' W dziale 700 - ,,Gospodalka

mieszkaniowa" zfealizowano Wydatki w rvysokości 73,7% p1anu oraz w dziale'751 ''obsługa
długu publicznego" w w1sokości 76,1% pIanu.

Wydarki rv rozclziale 01030 '.IŻby 
lolnicze'' Zlealizo\Ą'ano rv urysokości nieco \łTżsŻej od 2%

wp\łvórv z podatku rolnego'

Wydatki majątkowe Zaplanowane w rrysokości 10.1j5.977 Zl \rykona o rł' 5'1,2% rv stosunku do

planu' Z budźetu Gnliny plzckazano dotacje na Zadania bieŹące w łącznej kuocje 706'j98 zł'

Ze sprar.vozdania Rb 28S z w)'konania pianu \D'datkóW budzetow]'ch !\rynika' żc na koriec 2009

roku jednostki budŻctowe posiac1ały zobowiązania ogółem u' kwocie I '0I9 '992'22 zł' Rada Gminy



upoważnila \\''ójta do Zaoiagania uobowiąZali Z qłułLl l.unów, których tealizac.ja rv roku naslepnym
jest niezbędta d]a Żape$'nienia ciąg}ości dział.lrria jednostki i termin zaplatY upłvu,a rv roku
następn'vm' Na koniec 2009 roku nie $Tstą!ił../ 1'iatoniast zobowiąZania w}'magai.e jednostek

bLlclżeto\łJch.

W rł,'vniku analizy poróu'nawc7ei \qkonania \Ą.!'datkóu Ż planem rr1nikającyl]] Z Uch\ł'a} Rad)
Cnriny oraz Zarządzeń Wójta nie st\łierdŻono r'r zasadzjc pźekloczeń planorvan)'ch rłiilkości
rn'datkórv budzetowych' wskazuje |o na dokon'vrł,anie lr-vdatkórł, budŹctorYych zr:odrrie

7 przepisan]i a1.t. 1j8 pkt ] w zwjązku 7 art' 189 ust' ] usta$'Ż dnia j0 czerlvca 2005 r' o ]jna]rsach

publicznvch obo,'r'iązującvmi do 31 grudnia 2009 rokrr'

W sprarł'ozdaniu Rb'28S ujęto rv1.datlri w s 4580..Pozostałe odsetki'', L(ti)re nalezv przeana]izou'ać

fo .-ler.r.Jplr.) oJ. - o. ,/oho'\i. :r'

PonadLo Skład orzeka]ąc]'\Ąskaz!!e, zc Gnina nie lrloŻc pooosić \ryditków za zaltLtp paLirł,a do

sa]llochodlL Policji lv Blizlrrie' JedyDą n]oŹli\1'ością dofinansou,ania zac1arl Policiijest przekazanie
środkót- na posterrrnek Policji r'v Bliż-vnie \'\ lo lie \Ą!]at-v n& lundusz rvsparcia policji zgoc1nie

zart. 13 usr I i,le ustrlwl z clnja 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.It. z 2A01 r. Nr:13. poz 27?
7.póż11.7rn.).

RóŻiica lnjęd7],lvykoIa]]Yllli ,_{ochodanli i rlYcla1kani budŻetorr1nri lv ]()()9 loliu slilIo\i deljc\1

J]UdZctLl \ł l<rvocic 2'l4_l.8ló.{l6 zl 1po kor'ckcie) pll'1 plano\!all}nl c]c1lcrcic rr' rrlsokoścl
I 6,1.1 719 zl.

PlŻlchod\'bLl.]Źelu ŻIpll]]olv.lno rr'krr'ocie:l.29] l89 zł rr;vkonano \\ \\ysokości ] 00_+.]]7.]8 ll'
Ilozchod)'bLrdŻctu zostil]\' \.Wkoll1ne \'" wvsoliośoi zalplanowanci t] rv krvocic 6.1Ii.'170 zł

Zoborviązania (lmjn}' Bli7}1l wc.l]ug tytllló\ł d]uŻnYch nł konicc f009 IL]L(tl' lgocLllic le
spmwozdlrrlienl Rb-Z \Ą,]'llosŻŻ1 o!:ó Le]ll ] ' 180'053.5j zł i rr. całoścj pochod7ą Z Ircd]ló\v i l)oZ} c7cl
l)łLlg cilninr 'l]a 

konicc r'oku bltclŹĆto\\'cgo 2009 \r}nosj 15'87% lv slosunkLl do r:Loch(X](j\\

q''y[onar]''_cll wrokLr 2009, nic plzcklacŻa rvięc grarric,v okrcślonej r.v r.r1sokości 60% w art' ]7|]

Lrstal,-) z c ria l0 czerwca 2005 r. o linaisach pubLicztlch.

N4aJąc po\\Tzszc na uu'adzc nalcŹało postanorłićjak lla u'stępic'

Pouczenie

Na podsta[,je ań' 20 ust' l usta\łT o legiorla]n}'ch izbach oblachunkorł1ch (Dz. U' z 2001 r' Nr 5l.
paz' 

'11 
7. póżl]' zm') Wójtolłi Gnrln1' Blizyn przyshrgrrjc prau'o rvnicsicnia od*'ołania ocl

nirtiejszej rrch*'ały clo l(olcgirrm Rcgionalnej Izby obrachrnkorł'ej lv I(iclcach rv terminie l4 dni ocl

dat1'jcj dor'ęczenia.

PrzcwodticZący
Składu Orzeka.jąccgo

'::ffi.


