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Skladu Orzekaja^ccgo Rcgionalnej Izby Obrachunkowcj w Lodzi

z dnia 4 pazdzicmika 2012 roku.

w sprawie opinii dotyczacej informacji o przebiegu wykonania budzctu Gminy Ostrowek

za I potrocze 2012 roku.

Dziaiajajc na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 paidziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jcdnolity z 2001 roku Dz.U. Nr 55, poz.

577 z pozniejszymi zmianami),

Sklad Orzekajacy Rcgionalnej Izby Obrachunkowcj w Lodzi:

1. Grazyna Kos - pr/ewodniczaca

A 2. BarbaraPolowczyk -czlonek

3. PawclDobrzynski -czlonek

uchwala, co nastepuje:

opiniuje si? pozytywnie / uwagij /awart^ w uzasadnieniu informacj? o przebiegu wykonania

budzetu Gminy Ostrowek za I polroczc 2012 roku.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajacy rozpatrzyt przedlozonq. przez Wqjta Gminy Ostrowek informacj?

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Ostrowek za 1 polroczc 2012 roku wraz z informacja^

o ksztattowaniu si? wieloletnicj prognozy fmansowej w tym o przebiegu realizacji przedsi?wzi?c

9 °ra7- informacj? o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego

Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku. Informacje te zostaly

przedlozone w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami) i co do zasady,

odpowiadaja^ zakresowi i formic ustalonej przez organ stanowi^cy w uchwale dotyczacej informacji

o przebiegu wykonania budzctu za I potrocze.

Wydaj^c przedmiotowa^ opini?, Sktad zapoznat si? rowniez z uchwat^ budzetow^ na 2012

rok i jcj zmianami, uchwaia^ w sprawie wieloletnicj prognozy fmansowej i jej zmianami oraz

ze sprawozdaniami budzetowymi, dolyczi\cymi I polrocza 2012 roku.

Na podstawie powyzszych malerialow ustalono, co nast?pujc:

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

o przebiegu wykonania budzetu i sprawozdaniach statystycznych za 1 polroczc 2012 roku jest



zgodny z wielkosciami uchwalonymi w budzecie.

2. Dochody budzetu ogolem zaplanowano w kwocie 13.695.808,24 zl, a wykonano

w wysokosci 7.181.539,78 zl, co stanowilo 52,44 % planu. Natomiast wydatki ogolem

zostaly zaplanowane w wysokosci 14.537.902,24 zl, a ich realizacja wyniosla 6.467.418,44

zl tj. 44,49 % pjanu. Przeprowadzona analiza wykazala, ze istotny wplyw na takie

wykonanie wydatkow budzetowych miala niska realizacja wydatkow majqtkowych

zaplanowanych na 2012 rok. W badanym okresie wykonanie ich stanowilo tylko 1,69 %

planu.

Na etapie wykonania budzetu, na koniec I polrocza biez^cego roku uzyskano nadwyzk?

dochodow nad wydatkami w kwocie 714.121,34 zl. Dochody bieza^ce budzetu (6.653.782,18

zl) zrealizowano w kwocie wyzszej anizeli wydatki biez^ce (6.433.784,67 zl).

3. Zaplanowana kwota przychodow budzetu wynosi 2.550.486,94 zl. Na te_ kwot? skladaja^

sie kredyty i pozyczki w Iqcznej kwocie 2.405.825,61 zl oraz wolne srodki w wysokosci

144.661,33 zl. Na koniec I polrocza bieza^cego roku przychody z tytulu kredytow

i pozyczek nie zostaly zrealizowane. Zaciqgni^to natomiast kredyt krotkoterminowy w

wysokosci 151.746,55 zl. Rozchody budzetu zaplanowano w kwocie 1.708.392,94 zl,

a na dzich 30 czerwca 2012 roku zostaty wykonane w wysokosci 50,25 % planu.

4. W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatkow, ani tez nie

wystapily zobowiazania wymagalnc.

5. Dlug Gminy na koniec 1 polrocza 2012 roku uksztaltowal siq na poziomie 5.401.756,49 zl,

co stanowi 39,44 % planowanych dochodow budzetu. Relacja ta spelnia wymogi art. 170

ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz. 2104

z pozniejszymi zmianami), bowiem zgodnie z tym przepisem w trakcie roku budzetowcgo

l^czna kwota dlugu jednostki samorzadu terytoriainego na koniec kwartalu nie moze

przekraczac 60 % planowanych w danym roku budzetowym dochodow tej jednostki.

Przcpis ten obowi^zuje do konca 2013 roku na podstawie art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz. 1241 z pozniejszymi zmianami).

II. Dane zawarte w informacji o ksztaltowaniu si? wieloletniej prognozy fmansowej w tym

o przebiegu realizacji przedsi^wzi^c, dotyczace 2012 roku, koreluja^ z danymi zawartymi

w informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze 2012 roku. Dane dotyczace zadhizenia

Gminy sâ  zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiazan
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wedhig tytirtow dJuznych oraz por^czen i gwarancji jednostki samorzadu terytorialnego wg stanu

na koniec II kwartalu 2012 roku.

III. Z informacji o realizacji planow finansowych instytucji kultury wynika, ze na koniec I poJrocza

2012 roku w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu nie wystapity naleznosci

wymagalne, ani tez zobowiazania wymagalne. Wykonane kwoty dotacji, otrzymane z budzetu

Gminy, wykazane w informacji s^ zgodne z wiclkosciami uj^tymi w informacji o przcbicgu

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

2012 roku. Natomiast wystejiuje niezgodnosc odnosnie kwoty planu. W informacji przedlozonej

przez instytucj^ kultury wykazano planowanq kwot? dotacji w wysokosci 220.000,00 zl.

Tymczasem z analizy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz ww. sprawozdania

RB-28S wynika, ze kwota dotacji zaplanowanych dla instytucji kultury wynosi 240.000,00 zl.

Na t? kwot? sktadajq si? dotacje zaplanowane w dzialc 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdz.92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby w wysokosci 130.000,00 A

oraz w rozdz. 92116 - Bibliotcki w wysokosci 110.000,00 zt. Wskazuje si? zatem na koniecznosc

zachowania korelacji mi^dzy danymi, dotyczacymi tych samych kwestii, wykazanymi

w przcdlozonych dokumentach.

W Samodzielnym Publicznym Zakladzic Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

na koniec I polrocza br. nie wystaj3ity zobowiazania wymagalne, ani tcz naleznosci

wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wy^cznie na wynikach analizy przedlozonych przez Wqjta Gminy

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

bye zatcm uwazana za rownoznaczna^ i wszechstronna^ ocen^ prawidlowosci przebiegu wykonania

budzetu w 1 polroczu 2012 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7

pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanie do pemcgo

Skladu Kolegium Regionalncj Izby Obrachunkowcj w f.odzi.


