
Uchwala Nr IV/212/2011

Skladu Orzekajacego RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 26 wrzesnia 2011 roku

w sprawie opinii o przedlozonej przez Wdjta Gminy Przeworno informacji o przebiegu wykonania

budzetu Gminy Przeworno za I polrocze 2011 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiazku z art. 13 pkt 4 ustawy z 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarzadzenia Nr 2/2010 Prezesa RegionalneJ Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu z 1 lutego 2010 r. w sprawie powolania przewodniczacych i czlonkdw Skladow
Orzekajacych w sprawach dotyczqcychjednostek samorzadu terytorialnego i ich zwiazkow wchodzacych w sklad
Wojewodztwa Dolnoslaskiego,, Sklad Orzekajacy RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:

wydac pozytywna opinie. o przedlozonej przez Wojta Gminy Przeworno informacji o przebiegu wykonania
budzetu Gminy Przeworno za I polrocze 2011 r.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajacy wydal niniejsza opinie. na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach z wykonania procesow gromadzenia srodkow publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu
Rb), sporza_dzonych za okres od poczatku roku do 30 czerwca 2011 r. oraz w przedlozonej 29 sierpnia 2011
r. przez Wojta Gminy Przeworno informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Przeworno za I polrocze
2011 roku.

Badajac pod wzgle^dem formalno - prawnym przedlozone RegionalneJ Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu
sprawozdania za I polrocze 2011 roku. Sklad Orzekajacy stwierdzil ich zgodnosc z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniach Ministra Finansow, tj. w rozporzadzeniu z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci

budzetowej (Dz.U. Nr 20. poz. 103), rozporzadzeniu z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdari jednostek
sektora finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247) oraz w rozporzadzeniu z
2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz

srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207).

Badajac pod wzglcdem merytorycznym informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2011
r., Sklad Orzekajacy stwierdza, co naste^puje:

l)Plan i wykonanie subwencji oraz dotacji celowych jest zgodny z informacja zlozona RegionalneJ Izbie
Obrachunkowej przez dysponentow srodkow.

2)Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy Przeworno przez Wojta Gminy Przeworno w informacji o
przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 r. sa zgodne ze sprawozdaniami, przedlozonymi RegionalneJ
Izbie Obrachunkowej we Wroclawiu.

3)W nastepstwie realizacji za I polrocze 2011 r. dochodow w wysokosci 6.485.480,29 zl (49,39% planu) i
wydatkow budzetowych w wysokosci 5.756.997,96 zl (36,90% planu), w tym wydatkow majatkowych w
wysokosci 94.251,27 zl (2,42% planu), budzet gminy zamknal siQ nadwyzka w kwocie 728.482,33 zl, przy
planowanym na 2011 r. deficycie w wysokosci 2.469.936,00 zl. Wynik operacyjny budzetu, stanowiacy
roznice pomiedzy dochodami i wydatkami biezacymi jest wielkoscia dodatnia i wynosi 404.580,34 zl, przy
planowanej jego wysokosci w 2011 r. w kwocie 1.063,34 zl.

4)W wyniku badania sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych nie stwierdzono
przypadkow realizacji nieplanowanych wydatkow (tzw. przekroczeri planu wydatkow).

5)Gmina na dzieri 30 czerwca 2011 r. posiadala zadluzenie w wysokosci 1.135.374,58 zl co w stosunku do

planowanych na 2011 r. dochodow stanowi 8,65% i miesci sie. ono w granicy okreslonej w art. 170 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych na poziomie 60% tych dochodow. Na obslugs
dlugu wydatkowano kwote. 247.707,46 zl, co stanowi 1,89% planowanych dochodow przy dopuszczalnej



maksymalnej wysokosci tego wskaznika okreslonej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych na poziomie 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego.

6)W informacji omowiono przeslanki warunkujace wykonanie dochodow i wydatkow budzetowych w I polroczu
2011 r. oraz poczyniono odniesienia do prognozy wykonania budzetu w II polroczu.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia przedstawia regionalnej izbie
obrachunkowej, oprocz informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze polrocze, takze informacje o

przebiegu wykonania planow finansowych samorzadowych osob prawnych nalezacych do sektora finansow

publicznych, o ktorych mowa w art. 265 pkt 1 tej ustawy. Wojt Gminy Przeworno przedstawil informacje. o
przebiegu wykonania planow finansowych za I polrocze 2011 r. samorzadowych instytucji kultury oraz

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Przewornie. Informacja ta zostala
sporzadzona zgodnie z wymogami ustawowymi.

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedlozono informacje. o
ksztaltowaniu sie. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sklad Orzekajacy po dokonaniu analizy sprawozdari budzetowych oraz informacji przedlozonej przez Wojta
Gminy Przeworno pozytywnie zaopiniowal informacje. o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2011 r.,

wskazujac jednoczesnle, ze ocena realizacji budzetu pod wzgle.dem celowosci i gospodamosci nalezy do
wylacznej wlasciwosci organu stanowiacego.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia dore.czenia
uchwaly.
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