
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W O P O L U

U c h w a J a Nr 393/2013

z dnia 27 wrzesnia 2013 r. Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

\v sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Popielow
za Ipofrocze 2013 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1113), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Grzegorz Czarnocki - przewodnicz^cy,
Jan Bryczek,
Aleksandra Bieniaszewska,

opiniuje pozytywnie przedlozona^ przez Wojta Gminy Popielow informacjf o przebiegu
wykonania budzetu gminy za I polrocze 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycja^ art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z pozn. zm.), Wqjt Gminy Popielow w dniu 30 sierpnia
2013 r. przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacj? o przebiegu wykonania
budzetu gminy za I polrocze 2013 r, informacj? o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacj? o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I
polrocze 2013 r.

Przekazana przez Wojta Gminy informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy za
pierwsze polrocze, stosownie do tresci art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Analizuj^c dane zawarte w informacji Wojta Gminy o przebiegu wykonania budzetu za I
polrocze 2013 r. w zakresie zgodnosci z wielkosciami uj^tymi w sprawozdaniach budzetowych,
a to:

- z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego (Rb-28S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego (Rb-NDS),
- o stanie zobowi^zan wedhig tytulow dluznych oraz gwarancji i por^czen (Rb-Z),
- o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Rb-N),
- z wykonania planu dochodow zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji

rz^dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami
(Rb-27ZZ),

- o dotacjach/wydatkach zwi^zanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji
rz^dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami
(Rb-50),



sporzadzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Sktad Orzekajacy nie stwierdzil
rozbieznosci.

Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2013 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokosci 25.794.962,64 zt zostaly wykonane w wysokosci 12.859.625,19 zl, tj.
w 49,9 % planu rocznego, w tym dochody majatkowe ujete po stronie planu w lacznej wysokosci
5.047.578,00 zl. wykonano w wysokosci 2.093.787,45 zl, tj. w 41,5 % planu rocznego.

Stopiefi realizacji dochodow zostal przedstawiony tabelarycznie i opisowo w
szczegolowosci zgodnej z uchwala^ budzetow^ z podzialem na dochody biezace i dochody
majatkowe.

Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 24.937.144,64 zl zostal
wykonany w wysokosci 10.798.792,88 zl, tj. w 43,3 % planu rocznego, w tym wydatki
majatkowe uj^te po stronie planu w lacznej wysokosci 5.552.586,00 zl wykonano w wysokosci
1.301.358,42 zl tj. w 23,4 % planu rocznego.

Realizacje wydatkow budzetowych zaprezentowano tabelarycznie i opisowo w
szczegolowosci dzialow i rozdzialow klasyfikacji budzetowej co umozliwia identyfikacj^
wykonania planu w ukladzie zadaniowym. W czesci opisowej informacji Wojt Gminy
przedstawil stan realizacji zadan inwestycyjnych zaplanowanych przez Rad§ Gminy do
wykonania w 2013 roku.

Realizacja budzetu Gminy Popielow za okres pierwszego polrocza br. zamknela si$
nadwyzka dochodow nad wydatkami w wysokosci 2.060.832,31 zl.

Na dzien 30 czerwca 2013 r. jednostka spelnia relacje, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z cyt. przepisem organ stanowi^cy jednostki samorzadu
terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, w ktorym planowane wydatki biezace s^ wyzsze niz
planowane dochody biezace powiekszone o nadwyzk^ budzetowq. z lat ubieglych i wolne srodki,
o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wskazac przy tym nalezy, iz wyliczenia
omawianej relacji na koniec roku budzetowego^dbkonuje sie w oparciu o wartosci faktycznie
wykonane.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiazan wg rytulow dhaznych oraz
gwarancji i poreczeri jednostki samorzadu terytorialnego l^czna kwota zobowiazan finansowych
gminy wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosla 9.079.867,17 zl, co w stosunku do planu
dochodow ogolem na dzien 30 czerwca 2013 r. wskazuje na zgodnosc z norma^ art. 170 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zwia^zku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawy o finansach publicznych.

Wojt Gminy, realizujac budzet dokonal splaty rat kapitalowych wczesniej zaciagnietych
przez gmin? kredytow i pozyczek w wysokosci 4.365.851,51 z!, co przy uwzglednieniu
wydatkow z tytuhi odsetek od kredytow i pozyczek dlugoterminowych w wysokosci 172.853,95zl
stanowi l^czn^ kwot^ 4.538.705,46 zl. Relacja splaconych zobowiazan, po uwzglednieniu
wylaczen o ktorych mowa w art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do planowanych
dochodow wskazuje na zgodnosc z norma art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych w zwiazku z w/w art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do zrealizowanych w I polroczu 2013 r. wielkosci ujetych w budzecie
Gminy Popielow, Sklad Orzekajacy wskazuje, iz wykonanie zaplanowanych w uchwale
budzetowej na 2013 r. wielkosci ma istotny wplyw na zachowanie relacji, o ktorej mowa w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umozliwiajacej zgodne z prawem
uchwalanie budzetu w latach przysztych.

W cze^ci opisowej informacji przedstawiono rowniez sprawozdania z wykonania piano w
finansowych samorzadowych instytucji kultury funkcjonujacych w gminie, stosownie do
brzmienia art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.



W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wst?pie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.

Przewodnicz^cy
Skladu Orzekajacego

Grzegorz Czarnocki


