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Skladu Orzekajaccgo Regionalnej Izby Obrachunkowej w txxlzi

z dnia 27 wrzesnia 2013 roku.

w sprawie opinii dotyczaccj informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Strzelce Wielkie

za I polrocze 2013 roku.

Dzialajae na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obraehunkowyeh (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113),

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi:

1. Pawel Dobrzyriski przewodniczaca

2. GrazynaKos czlonck

3. Barbara Polowczyk czlonck

uchwala, co nastepuje:

opiniuje sie pozytywnie informacje o przcbiegu wykonania budzetu Gminy Strzelce Wielkie

za I polrocze 2013 roku, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skiad Orzekajacy rozpatrzyl przedlozona przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie informacjc

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Strzelce Wiclkie za I poirocze 2013 roku wraz z inlbrmacja

o ksztahowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsiewziec oraz

informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Informacje te zostaly

przedtozone w terminie okreslonym w art. 266 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

0 finansach publieznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z pozniejszymi zmianami)

1 co do zasady, odpowiadaja zakresowi i formic ustalonej przez organ stanowiacy w uchwale dotyczacej

informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze.

Wydajac przedmiotowa opinie, Sklad zapoznal si? rowniez z uchwala budzetowa na 2013 rok

i jej zmianami, uchwaljj w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianami oraz

zc sprawozdaniami budzetowymi, dotyczacymi I poirocza 2013 roku.

Na podstawie powyzszyeh matcrialow ustalono, co nastepuje:

I. 1. Plan dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow zawarty w informacji o przebiegu

wykonania budzelu i sprawozdaniach statystycznych za I polrocze 2013 roku jest zgodny

z wielkosciami uchwalonymi w budzecie.

2. Dochody budzetu ogolem zaplanowano w kwocie 18.315.073,69 zl, a wykonano w wysokosci



2

7.083.478,50 /I, co stanovvilo 38.68 % planu. Sklad Orzckajacy wskazujc na koniccznos'c

dokonania anali/v i cwcnlualnej korckty wiclkosci dochodow przyjctvch w budzccic 2013

roku /. uwagi na I'akt. zc na konicc okrcsu sprawozdawc/cgo wykonanie dochodow zc

sprzcdazy majqtku orax z tytulu pozyskania srodkow /cwnelrznych na dofinansowanie

imvcstycji /aplanowanci w dzialc 921 -- Kultura i ochrona dzicdzictwa narodowego.

uks/.taltowalo sic na poziomic zcrowym. Wydatki ogolem /ostaly zaplanowane w wysokosci

10.446.686.88 zl. a ich rcalizacja wynio.sla 6.803.421.70 zt tj. 34.98 % planu. Przeprowadzona

anali/a wykazala, zc istolny wpJyw na niskie wykonanic wydalkow budzetowych mialo

wykonanic \\ydatkow majalkowyeh zaplanowanyeh na 2013 rok. ktore w hadanym okresie

stanowilo tylko 8.20% planu. SkladQrzekaj^cy wskazuje zalcm na przcprowadzcnic wnikliwcj

anali/A rcalnos'ci w\konania pr/cwidzianych na rok biczacy zadaii imvcslycyinych.

W przypadku udv /aplanowane do reali/acji w 2013 roku zadania inwcstycvjne nie beda

\\vkonanc u uchwalonych uielkosciach. nalczy dokonac stosownci korckt\. I)ot\c/\o w szczcgolnosci /adania przcwidzianc^o do rcalizacji w d/.ialc 021 - Kultura i ochrona

d/ii'dxictwa narodowego. pn. ..(iminnc Centrum Hdukacii Dzicd/iclwa Kulturowcg(^

[J radycji w budynku podworskim w Strzclcach Wielkich".

3. \\ analizo\\anym okrcsic nic stvvicrdzono przekroczcnia planowanych \\ydatk6w, ani lev nic

wysiapily /obowia/ania wymagalne,

4. Dlug Ciminy na konicc I potrocza 2013 roku uksztakowal sie na poziomic 4.580,217,02 /I,

i stanowi 25.01 % planowanych dochodow budzctu. Zgodnic z postanovvicniami zauartyini

w art. 1 70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o ilnansach publicznych (IV.. U. Nr 240. po/.

2104 z po/nicjs/.ymi zmianami) w trakcic roku budzctowcgo laczna kwola dlugu jednostki

samorzadu tcrytorialnego na konicc kwartahi nic mozc przekraczac 60% planovvanych

u danyin roku budzctowym dochodow tcj jednostki. Przcpis ten obowiazuje do konca 2013

roku na podstawic art. 121 ust. 8 ustawy /, dnia 27 sicrpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace

usla\\'c o linansach pnblic/n>'ch (D/.l I Nr 157, po/. 1241 z poznicjszymi zmianami).

I I . Dane /awarte w informacji o ks/lahowaniu sic wicloletnicj prognozy finansowcj vv lym

o pr/ebiegLi reali/acji przcdsicwzicc. dotyczqcc 2013 roku. korcluja z danymi zawartymi

w informacji o przcbicgu wykonania bud/etu za I polrocze 2013 roku. Dane dolyc/i}ce /adlu/enia

Gminy sa zgodne / danymi vvv'kazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiazan

wcdlug tytulow dlu/nych orax porcczcii i gwarancji jednostki samorzadu Icrytorialncgo vvg stanu

na koniec 11 kwartalu 2013 roku. Majac na wzulcdzie I'akt. iz w picnvszym polroc/.u nie osiaunicto

dochodow zc sprzcdazy maiatku. Sklad Orzckaiacy wskazujc na koniec/nosc biezacc g 11

monitorowania wvkonania budzetu 2013 roku i analizy wplywu tcuo wykt>nania na zalozcnia



przyjete w wieloletniej prognozie fmansowei Gminy, przede wszystkim w zakresie

przestrzeuania ograniczen ustawowych obciazenia budzetu splata dluau poczawszy od 2014

roku .

III. Z informacji o realizacji planow fmansowych instytucji kultury wynika, ze na koniec 1 polrocza

2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystapily naleznosci wymagalne ani tez

zobowiazania wymagalne. Planowane i wykonanc kwoty dotacji, otrzymane z budzetu Gminy.

wykazane w informacji sa zgodne z wielkosciami ujetymi w informacji o przebiegu wykonania

budzetu Gminy oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki

samorzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013.

Niniejsza opinia oparta jest wylacznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wojta Gminy

dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow wykonania budzetu. Nie moze bye

zatem uwazana za rownoznaczn^ i wszechstronnq ocen$ prawidk>wosci przebiegu wykonania budzetu

w I porroczu 2013 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, shizy odwolanie do pelncgo

skladu IColegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

uchwaly.

Przewodnicztjcy
SkJadiyOrzekaj^cego
-Xy -̂W-. -7 1
Pawel Dobrzwski


