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Uchwah Nr tr/E3/2012
Skladu Orzekajlcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 16 maja 2012 rok
w sprawle opinli o sprawozdeniu W6jta Gmlny Zarn6w z rvykotruls

budietu ze 20ll rolc

Na podstawie artl3 plrt 5 w zwie?,ku z art 19 u8L 2 ustawy z dnia ?
pazdzienil@ 199 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (td6t jednolity
z 2001 roku Dz. U. nr 55, poz577 z p6fuiejs2yaf zrnianami) pe rozpatneniu
sp'rawozdania W6jta Gminy 2arn6w z wykonania budZetr za 2011 rok Sklad
Orzelajqcy Regionalnej [6y Obractnmkowej w lrdzi:

l.Wojchoh Newenticark
2. Pawel Jaikiewicz
3. Bogde l4gwa

- przewodniczqcy
- cdonek
- cdooek

uchwrh, co ns3eputc:

Opiniuje pozytyrvnte sprawozdanic W6jta Goiny Zarn6w z v/ylc@ani8 hdrcer
zamllrelL

Uzasadnlenie

Zgo&ie z obowiqzkienr wynitajqcyn z aft 267 ust 3 u8tawy z dnia 27
sierpnia 2@9 roku o finansai'h @2.V. z 2O09 Nr 157, poz. 1240
z pd/lniejvynt znianami) W6jt crniny ihrfrw przrdloirll Rcgionatnej l6ie
Obrachunkowej w Lodzi sprrawozdanie rociare z budieu Gminy
za2|ll ml'-

Sklad Orze.kaj4cy rcrynzyl przedlotone spc.-a.wozdanie z wykonmia
bud2etu Gminy za 2011 rok bior4c pod uwagg nastppuj4ce dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Gminy Zam6w za20l1 rok

2. Uchwalg Rady Gminy 2am6w w sprawie uchwalenia bud2etu na 2011
rok nnaz z uchwalani i zauizCdzenlami organ6w Gniny dokonujq4ymi
znian budZetu i w budiecie podejmowanyni w mku budietowym, kt6re
zostaly pr7nkazarle do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lndzi,

3. Sprawozdania sporz4dzone na podstawie ro4orzqdzeri Ministra
Finens6w: z dnia 3 lutego 2010 rolcr w sprawie spra.wozdawczoCci
bud:Zetowej (Dz.U. Nr 20, poz.l03) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie



sprawozdan jednostek sektora finans6w publicmych w zakresie operacji
finansowych (Dz.U . Nr 43 poz.247).

Nadto, Sklad Ornkajqcy ro4lfi:zyl zal4czonq do sprawozdaniaz wykorania budZetu piny za 20ll rok informacjg o stanie mienia
komunalftgo.

^ ,W *yrh, oceoy wskazanych dokument6w pod ktem poprarvno6ci
fonplo, - rachunkolvej oraz zgodno5ci z prawem, St Ua 

- 
<ir"etaia"y

stwierdzil, ,E @o?rrlle sprawozdania statystyczne spon4dzone zostai
ryodnie z Miaistra Finans6w w sprawie

i i zgodne sq z udwQ budretowq po rarianrch" Dane
lic*swe awsrte w oqsci opisow€j *i'ni*aie co do usady
u ryrilrczdd seqrsty@ycfi.

Progoozovnaao dochody Cr@iot, &ra6w zostdy wykonae w krrocie
17.861.179,90 zl, co staawi 9?.71 % plrolt u*alonego p:a Redp, wydarki
zai aealizowuno w k{ft}oic L8.7n.19,96 d, cryli na poaiomiG 88,09lo
ustalooogo planu. Bud*et zalDl(Dd si? nirszyrn niz plsourmo deytem
w vrysokofci 859,580,06 2t

Dochody U€QFe sp1'koq161o w vrye*ofci 17.0252Qp;g1g_ d (6. 192t0
plau), a wjda*i ldrq"€ 15.668.026J0 d (ti. 95,Wo phu0, DEeody

zc.liavtrm r. p@imic 835.yfr,90 d g- 3\e9/o pla ) zud
wjddi najf&oq,e w v5/sd(o6ci 3.052.n3,6 d (tj. 63,08% @ ), w tyn
uyda*i naj4kowe rra poog$amy finaosowage z udzialo {rod&6r o l*6ryoh
mowawart.5 usl I pld,-2i3 w wysoHci 452.386,52 A Qi.27,IWo fronr).

Na podstawic sprasozdania Rb Z (o stsnie mbowirWi za olqes
od poczqtha rcka fu &tia il gruetu 20II rolat) ustalono, 2e Er koni€o olaesu

Gtnins Zam6w posiada abowiqzania z gt*r laffw i
@yczelc w wysokodci 5.t148.913,90 d w tyn poa4ajqc€ $ylecae6i8 Wyd,
na rcalizacjg program6rv i projelct6w finansolwrych z u&ialem ffi6w
pochodzqcych z UE w,kr*ooie 1.U3.719,@ d. Araliza dlugu ud<aad€, ze
Gniaa uie posiada zoboqipn wymagalnych.

Mni$sza opinia oparta jest wyl4cznie na wynikach analizy
yzndloinnych pva, W6jtz Griiiny fum6w dohrment6w i dotyczy :'edynie
formalno - prawnych aspel*6w wykonywania budzetu. Nie morn bye zaram
uwailana ?a rownoznaca4 z wszechstronn4 ocen4 prawidlowo6ci prabiegu
wykonania bud2edr w roliu 201 I .

Sklad Orzekajqcy w podjgtej uchwele nie dokonal oceny celowofci
wyda&owania Srodk6w budietu Gminy w zakresie zadari wlasnych
ani gospodamodci wykonuj4cych budzet, Ocena w tym zakresie - stosownie
do obowiqzujqcych przepis6w * nalezy do wladciwodci Rady.



Od opinii wyra2onej w niniejszej uchwale na podstawie aft. 20 ust. 2
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy W6jtowi Gminy
odwohnie do peirego skladu Kolegium l6y.


