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sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy

Brody

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 L 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U z 2001L Nr 55 poz. 577 z
p6Zn. zm. ) i art. 267 ust. 3 oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0
finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.)w zwi<\.zku z art. 85 i art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L Przepisy wprowadzaj<\.ce ustaw(( 0 finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.),
po rozpatrzeni u sprawozdania W ojta Gminy Brody z wykonania budzetu za 2010 L
Sk1ad Orzekaj<\.cy Regionalnej Izby Obrachllnkowej w Zielonej G6rze,
postanawia

wydac opml(( pozytywn<\. 0 sprawozdaniu W6jta Gminy Brody z wykonania budzetu
Gminy za rok 2010 .

UZASADNIENIE
Sk1ad Orzekaj<\.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbada1
pod wzgl((dem formal no - prawnym i rachunkowym przed1ozone przez Wojta Gminy
Brody sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniami
statystycznymi .
Sk1ad Orzekaj<\.cy stwierdza, iz:
1. dochody budzetowe Gmina wykona1a w kwocie 8.910.027,78 zl, co stanowi 100 %
planowanych dochod6w w 2010 L, w kwocie 8.909.387 z1. Dochody maj<\.tko'we
wykonano w kwocie 121.354,48 zl, stanowi<\.cej 107,80 % planu, a docho'dy biez<\.ce
Gmina wykona1a w kwocie 8.788.673,30 zl stanowi<\.cej 99,90 % planu tych dochod6w,
2. wydatki budzetowe Gmina wykona1a w kwocie 10.793.168,90 zl, stanowi<\.cej 98,10 %
planowanych wydatk6w w 2010 L, w kwocie 11.000.483 zl,
3. w 2010 L Gmina zaplanowa1a na wydatki maj<\.tkowe kwot(( 2.645.067 zl, kt6re
zrealizowa1a w kwocie 2.642.882,43 zl, co stanowi 99,90 % planu, wydatki bie4ce przy
planie 8.355.416 zl , zrealizowano w kwocie 8.150.286,47 zl, co stanowi 97,50 % planu,
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4.przy planowanym deficycie budzetu w kwocie 2.091.096 zl, rok 2010 Gmina Brody
zakonczyla deficytem w kwocie l.883 .141,12 zl,
5. zadluzenie Gminy na koniec roku budzetowego wynioslo kwot~ 2.241.095,40 zl, co
stanowi 25,20 % wykonanych dochod6w w analogicznym okresie ( ustawowy limit tego
wskaznika okreSlony wart. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych,
obowictZuj'tcy do konca 2013 r. nie moze przekroczy6 60 %),
6.planowana l'tczna kwota splaty zobowictZan Gminy w 2010 r. wyniosla 218.000 zl, co
stanowi 2,40 % planowanych dochod6w w analogicznym okresie ( ustawowy limit tego
wskaZnika okreslony wart. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach
publicznych nie moze przekroczyc 15 %),
7. przychody zWfotne budzetu w 2010 r. z tytulu kredyt6w i pozyczek zaplanowane w
kwocie 2.241.096 zl w 2010 r., zrealizowano w 100 %, planowano takZe przychody z
tytulu wolnych srodk6w w kwocie 50.000 zl,
8.rozchody budzetu z tytulu splat p0Zyczek i kredyt6w zaplanowane w wysokosci 200.000
zl, Gmina wykonala w 100 % . Wydatki budzetu z tytulu obslugi dlugu zaplanowane w
kwocie 18.000 zl, zrealizowano w kwocie 13.486,78 zl.
lednoczesnie Sklad Orzekaj'tcy wskazuje, iz dotacj~ ce1ow't na pomoc finansow't
(dla Powiatu) nalezalo uj'tc w § 2710, a nie w § 2320.
Wobec powyzszego Sklad Orzekajetcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
G6rze postanawiajak w sentencji uchwaly.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj'tcego sluzy
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

