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z dnia 1 pazdziernika 2013 roku 

Skladu Orzekajctcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: informacji W6jta Gminy w tancucie a przebiegu wykonania budtetu gminy za I 
p61rocze 2013 roku. 

Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie : 

1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2.Alicja Nowos~awska -Cwynar - cz~onek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cz~onek 

po rozpatrzeniu informacji W6jta Gminy w taricucie 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy 
taricut za I p6kocze 2013 roku - dzia~ajqc na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (t. j . Oz. U. z 2013 r. 
poz. 1113): 

postanawia 

pozytywnie zaopiniO'v'Jac informacj~ W6jta Gminy w tancucie 0 przebiegu ' wykenania budzetu 
gminy za I p6~rocze 2013 roku. 

UZASADNIENIE 

Uchwa~q Nr XLl/365/10 Rady Gminy taricut z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie okreslenia 
zakresu i formy informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy taricut za I p6kocze roku 
budzetowego okreslono: Informacja 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy taricut za I p6~rocze 
winna zawierac: 
1. Zestawienie dochod6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w uk~adzie dzia~6w 


klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem : 


a) dochod6w biezqcych wed~ug ir6de~ . 

b) dochod6w majqtkowych wed~ug ir6de~ 


2. Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w uk~adzie dzia~6w i 

rozdzia~6w klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem : 


a) wydatk6w biezqcych 

b) wydatk6w majqtkowych 

3. Dane 0 wydatkach biezqcych budzetu w zakresie planu i wykonania w uk~adzie dzia~6w i 

rozdzia~6w w nast~pujqcej szczeg6~owosci : 


a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i sk~adki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadan 

b) dotacje na zadania biezqce 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udzia~em srodk6w pochodzqcych z budzetu 

Unii Europejskiej 


e) wydatki z tytu~u por~czeri i gwarancji 

f) wydatki zwiqzane z obs~ugq d~ugu gminy 

4. Dane 0 wydatkach majqtkowych buc!zetu w zakresie planu i wykonania w uk~adzie dzia~6w 

i rozdzia~6w w nast~pujqcej szczeg6~owosci : 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzia~em srodk6w 



pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 
b) zakup i obj~cie akcji i udziat6w 
c) wniesienia wktad6w do sp6tek prawa handlowego 
5. Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu 

administracji rzqdowej i innych zadan zleconych ustawami 
6. Zestawienie dochod6w i wydatk6w wykonywanych na mocy porozumien z organami 

administracji rzqdowej 
7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumien lub um6w mi~dzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego 
8. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq Gminnego Programu Profilaktyki 

Przeciwdzialania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziatania narkomanii. 
9. Cz~se opisowq obejmujqcq; 
a) om6wienie realizacji planowanych dochod6w budzetu 
b) om6wienie zakresu rzeczowego wykonanych wydatk6w biezqcych i majqtkowych 
c) om6wienie wykonanych przychod6w i rozchod6w budzetu 
d) informacje 0 naleznosciach i zobowicLzaniach gminy, w tym wymagalnych oraz informacj~ 

dotyczqCq dtugu 
e) przychody i wydatki zaktad6w budzetowych 

Dane liczbowe zawarte w informacji 0 przebiegu wykonania budzetu za I p6trocze 2013 roku 
Sq zbiezne z danymi zawartymi w przi3dlozonych Izbie sprawozdaniach budzetowych: 0 
dochodach budzetowych jednostki samorzcldu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 
30 czerwca 2013 roku, 0 wydatkach budzetowych jednostki samorzqdu terytorialnego za okres 
od poczqtku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, 0 nadwyzce /deficycie jednostki samorzqdu 
terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 30 czerwca roku 2013, Rb-50 p6lroczne 0 
dotacjach z wykonywania zadan z zakresu administracji rzetdowej zleconych gminom i Rb-27ZZ 
kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu 
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego 
ustawami. 

1) 	 Plan dochod6w budzetu po zmianach na 2013 r. wynosi. 58065599 zt wykonano kwot~ 
30063355,76 zt wskainik wykonania 51 ,77% w tym: 

• 	 dochody biezqce plan 52550837 zl wykonanie 27856210,60 zl, 
• 	 dochody majqtkowe plan 55147(32 zl wykonanie 2207145,16 zl, 

2) 	 Plan wydatk6w budzetu po zmianach wynosit 62198888 zt wykonano kwot~ 27351921,36 zt 
wskainik wykonania 43,97%. w tym: 

• 	 wydatki biezqce plan 51282432 zt wykonanie 24573418,94 zl, 
• wydatki majqtkowe plan 10916456 zl wykonanie 2778502,42 zl, 

3) Przychody plan 6419289 zt wykonanie 4024289 zt, tj. 62,69%. 
4) Rozchody plan 2286000 zl wykonanie 1157276 zl, tj. 50,62%. 

Stwierdza si~ wykonanie wydatk6w z tytutu. odsetek w dziale 854 rozdz. 85495§ 4560 plan 6150 
zt wykonanie 6149,34 zt Sktad Orzekajqcy zwraca uwag~, ze dopuszczenie do zaplaty odsetek 
za zwlok~ narusza art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 
Zostala zachowana relacja wynikajqca z art. 242 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych 
stanowiqcego, ze na koniec roku budzetowego wykonane wydatki biezqce nie mogq bye wyzsze 
niz wykonane dochody biezqce powi~kszone 0 nadwyzk~ budzetowq z lat ubiegtych i wolne 
srodki. Plan dochod6w i wydatk6w wg uchwat jest zgodny z planem wedlug sprawozdan. Nie 
stwierdza si~ przekroczenia wydatk6w w dzialach, rozdziatach i paragrafach. 

Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia Sklad Orzekajqcy wydat opini~ jak w sentencji. 
Nalezy jednak zaznaczye, ze przedmiotem oceny Skladu Orzekajqcego jest przede 

wszystkim prawidtowose sporzqdzania informacji 0 przebiegu wykonania budzetu gminy, kt6ra 
winna w petni odpowiadae wymogom okreslonym przez Rad~ Gminy. 

Od uchwaty Sktadu Orzekajqce90 stuzy odwolanie do petnego sktadu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszawie, w terminie 14 dni ad dnia dor~cze ·a niniejszej 
uchwaty. 

Otrzymuja KLAD1. 	 W6jt Gminy taricut 
2. 	 ala 


