REGIONALNA

IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

U c h w a 1 a Nr 321/2014
z dnia 1 wrzesnia 2014 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pobrocze 2014 roku
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, poz. 1113 z pozn. zm.)
Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Klaudia Stelmaszczyk - przewodniczaca
Aleksandra Bieniaszewska
Jan Uksik
opiniuje pozytywnie przedlozona^ przez Wojta Gminy Popielow informacjf o przebiegu
wykonania budzetu gminy za I polrocze 2014 r.
Uzasadnienie
Wojt Gminy Popielow pismem nr Or.0050.570.2014.GK z dnia 26 sierpnia 2014 r.,
zgodnie z dyspozycj^ art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
_(DzJJ.,.z .2Q13.-r.T_pxiz. 88S 2 _p6zn_zm.) przedlozyl Regionalnej Jzbie Obrachunkowej w Opolu
m.in. informacj^ o przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2014 r. oraz informacje
0 ksztaltowaniu sie^ wieloletniej prognozy finansowej.
Przekazana przez Wojta 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
Skiad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Analizujac dane zawarte w informacji Wojta przebiegu wykonania budzetu za
1 polrocze 2014 r. w zakresie zgodnosci z wielkosciami ujetynii w sprawozdaniach, tj.:
- z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatkow budzetowych j ednostki samorzadu terytorialnego (Rb-2 8 S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego (Rb-NDS),
- o stanie zobowi^zan wedhig tytulow dluznych oraz gwarancji i poreczen (Rb-Z),
- o stanie naleznosci oraz wybranych akrywow finansowych (Rb-N),
- z wykonania planu dochodow zwiazanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami (Rb-27ZZ),
- o dotacjach/wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami (Rb-50),
sporzadzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Sklad Orzekajacy nie stwierdza
rozbieznosci.
Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2014 r. (po zmianach)
w wysokosci 23902424,57 zl zostaly wykonane w wysokosci 13 144800,02 zl, tj. w 55%,
w tym dochody majatkowe ujete po stronie planu w lacznej wysokosci 2 329 357 zl wykonano
w wysokosci 1 775 769,79 zl, tj. 76,2%.

Stopien realizacji dochodow zostal przedstawiony tabelarycznie w podziale na dochody
biezace i majatkowe wraz ze wskaznikiem wykonania poszczegolnych zrodel dochodow.
Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 22 861 268,57 zl zostal
wykonany w wysokosci 10421 411,57 zl, tj. w 45,6 %, w tym wydatki majatkowe ujete po
stronie planu w l^cznej wysokosci 2 508 017 zl wykonano w wysokosci 732 846,73 zl, tj. w
29,2%.
Wojt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodow, przedstawil zroznicowany stopien
wykonania wydatkow w zestawieniu tabelarycznym w podziale na wydatki biezace oraz
majatkowe jak rowniez omowil wykonanie wydatkow w poszczegolnych rozdzialach.
Realizacja budzetu Gminy Popielow za okres pienvszego polrocza zamkn^la si^
nadwyzk^ w wysokosci 2 723 388,45 zl.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytuiow dluznych oraz
gwarancji i poreczen jednostki samorzadu terytorialnego Iqczna kwota zobowiazan finansowych
Gminy wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wyniosla 9 172 697,39 zl. Wojt, realizuj^c budzet dokonal
splaty rat kapitalowych wczesniej zaci^gnietych przez gmine kredytow i pozyczek w wysokosci
1 886 915,13 zl.
Jak wynika z informacji o ksztaltowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowej oraz
zaiacznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 (kolumny 9.7 i 9.7.1),
w roku 2014 Gmina Popielow spelnia relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt
ustawy o fmansach publicznych.
W odniesieniu do zrealizowanych w I polroczu 2014 r. wielkosci ujetych w budzecie
Gminy Popielow, Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz wykonanie zaplanowanych w uchwale
budzetowej na 2014 r. wielkosci ma istotny wplyw na zachowanie relacji, o ktorej mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umozliwiaj^cej zgodne z
prawem uchwalenie budzetu w latach przyszlych.
W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powolanej na wstepie 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.
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