IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA

w

oP oLU

Uchwała Nr

332/2014

z dnia 16 września 2014 r, Składu Orzekającego
Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Opolu
w §prąwie

opinii o informacji

o

przebiegu wykonania budżetu za I połrocze 2014 roku

Na pod§tawię ań, l3 pkt 4 w zwiqzku z ań, 19 ust. 2 u§ta\ły z dnia'l p^żdzięmika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tękst jednoiity Dz.|J. z 2012, poz. III3 z późr!, zm.)
Skład Olzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Klaudia stelmaszczyk przewodnicąca
Aleksandra Bieniaszewska
Jan Uksik

opiDiuje pozytywnie przedlożouą przez Burmistrza Dobrodzienia informacjg o przebiegu
}vykonania budżetu gminy ża I pólrocze 2014 r.

uzasadnienie
Burmistrz Dobrodzienia pismem nl FB3034l220l4 z dnia 27 sierpnia 2014 r,, zgodnie
z dyspozycją ań, 266 u§t, 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz.U,
z 2013 r., poz. 885 z późn. zf,lr:'.) przedlożJ-| Rcgionalnej lzbie Obrachunkowej w Opolu m,in_
informację o przebiegu wykonania budżefu gminy za l półrocze 2Ol4 r. oftz infomację
o kształtowaniu §ię wieloletniej prognozy finansowej.
Pruękazala przez Burmi§trza inlormacja o przebiegu wykoDania budżetu gminy za
pierwsze Ńłrocze, stosownie do lreści art. 13 pkt 4 w zwięku z art. 19 ust. 2 cyt, ustawy z dnia
7 pażdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez
Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w opo|u.
Analizując dane zawafie w informacji BulTlistrza o przebiegu wykonania budżętu ża
pólrocze
I
2014 r. w zakesie zgodnościz wielkościami ujętymi w sprawozdaniach, tj.:
z wykonania planu dochodów budżetowych jednos&i samorządu ter},torialnego (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytodalnego (Rb-28S),
- o mdwyżce/deficycie jednostki samorądu terytorialnego (Rb-NDs),
- o stanie zobowiązń według §tułów dłużnych oraz g\łarancji i poęczeń (Rb_Z),
- o stanie należnościolaz Wybranych akt}.\łów finansowych (Rb-N),
- z wykonania planów linansowych samoEądowych zakładów budzetowych (Rb-30S),
- z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakesu administracji rządowej
oraż innych zad,ań zleconych jednostkom samorządu ter}łorialnego ustawarĄi (Rb-2'|ZZ\,
- o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem Zadań z zakresu administracji rządowej
oraż innych zadń zleconych jednostkom samożądu ter},torialnego ustawami (Rb-50),
sporządzonych za okres od l stycznia do 30 czerwca 2014 r. Skład orzekający nie stwięrdza
rozbieżności,

Dochody budżtowe zaplanowane w budżecie Gminy la 2014 r. (po zmianach)
w wysokości29 636 652,67 żłzostały wykonane w wy§okości l520l 436,15 z1,lj. w 51,3o/o,

2

w tym dochody mają&owe ujęte po stońe planu w łącznej wysokości 2 l 84
wwysokości 189 183,10 zł, tj, 8,7%.

8

l 7,62

zł wykonano

Stopień realizacji dochodów został ppedstawiony tabelarycznie w podziale na dochody
bieące majątkowe wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych Łódeł dochodów.

i

Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 30 |009'/0,62

zl

zoilał

wykonany w wysokości 12122 669,35 zl- tJ. w 42,3%, w tym \łydatki majątkowe ujęte po stonie
planu w łącznej wysokości 4 463 35'l,12 zł wykonano w wysokości 15'l 30'7,54 zł, tj. w 3,5%.
Bwmistrz, podobnie jak w pE}ladku wykonalia dochodów, pźędstawiłzróżnicowany
stopień Wykonania wydatków w zestawieniu tabelarycznym w podziale na wydatki bieżące oftz
majątkowe.

Realiżacja budżetu Gminy Dobrodzień
nad\łyżkąw wysokośc|2 478166,80 żł.

za oktes pierwszego półrocza zamknęła się

zgodnle zę sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych olaz
gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota Zobowizan finansowych

Gminy wg stanu na 30 czqrwca 2014 r. wyniosła 8 828 327,62 zł. Burmistrz, realizując budżet
dokonal spłaty rat kapitałowych wczęśniej zaciągniętych przez gminę ked}tóW i pożycżekw
wysokości 625 340 zł.

W odniesieniu do zfealizowanych w I półroczu 2014 L Więlkości ujętych w budżecie
Gminy Dobrodzień, skład orżekający wskazrtje, iż wykonanie zaplanowanych w uchwale
budżetowej na 2014 l. wielkości ma istotny wpłylv na zachowanie relacji, o której mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009 r. o finansach publicznych, umożliwiającej zgodne z

prawem uchwalenie budżetu w latach pEyszłych,

W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji.

Na podstawie ań, 20 ust, l powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach
obrachunko\łych od niniejszej uchwały shtży odwołanie do Kolegiunr Regionalnej Izby
ObrachuŃowej w Opolu w teminie

14 dni od dnia doręczenia

uchwały.

nicąca

