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Uchwala Nr 11 HI2016 

Skladu Orzekaj^cego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 20 wrzesnia 2016 roku. 

w sprawie wyrazenia opinii o przedlozonej przez Wojta Gminy Zakrzewo informacji 

o przebiegu wykonania budzetu Gminy za pierwsze polrocze 2016 roku. 

Sklad Orzekajqcy Nr 9 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, 

wyznaczony zarza/izeniem Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy, z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie skladow orzekajqcych i zakresu ich 

dzialania, w osobach: 

Przewodnicz^ca - Halina Strzelecka 

Czlonkowie: - Jan Sieklucki 

- Elzbieta Osinska 

dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U . z 2016 roku, poz. 561) w zwiazku z art. 266 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz. U . z 2013 roku, poz. 

885 z pozn. zm) 

p o s t a n o w i l : 

zaopiniowac pozytywnie informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zakrzewo 

za pierwsze polrocze 2016 roku. 

U z a s a d n i e n i e 

Sklad Orzekaj^cy rozpatrzyl przedlozon^ przez Wojta Gminy Zakrzewo informacje 

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zakrzewo za I polrocze 2016 r. wraz z informacje 

o ksztaltowaniu si$ wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji 

przedsiewzi^c oraz informacja. o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. 

Informacje te zostaly przedlozone w terminie okreslonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.- dalej ufp). 
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Wydajqc niniejsz^ opinie Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy, uwzglednil takze informacje zawarte w: 

uchwale budzetowej na 2016 rok oraz w uchwalach Rady Gminy i Zarz^dzeniach 

Wojta Gminy zmieniaj^cych budzet Gminy w analizowanym okresie, 

sprawozdaniach budzetowych, przedlozonych przez Wojta Gminy zgodnie 

z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Sklad Orzekajacy opiniuja^c informacje o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze 

polrocze br. stwierdzil, ze: 

Przedlozona informacja zawiera czesc opisowa^ i tabelarycznq. W informacji 

przedstawiono realizacje dochodow i wydatkow budzetowych w szczegolowosci uchwaly 

budzetowej. 

W wyniku zmian dokonanych w budzecie w ci^gu roku, budzet na dzieh 30 czerwca 

2016 roku wyniosl: 

- po stronie dochodow 14.354.741,80 zl, 

W I polroczu 2016 roku Gmina uzyskala dochody ogolem w kwocie 7.657.510,92 zl, 

tj. 53,3 % planu, z czego dochody biezace w kwocie 7.560.836,66 zl, tj. 56,2 % planu 

oraz dochody majadcowe w kwocie 96.674,26 zl , tj. 10,9 % planu (zaplanowane w kwocie 

156.999,00 zl dochody ze sprzedazy majadai zrealizowano jedynie w kwocie 3.898,15 zl, tj. 

2,5% planu). 

W czeici opisowej Wojt Gminy przedstawil realizacje. dochodow odnoszqc sie do dochodow 

zrealizowanych zarowno ponizej, jak i powyzej zaplanowanych wartosci. Jak wynika 

z informacji realizacja dochodow majadcowych przewidziana jest w II polroczu 2016 roku. 

Zaleglosci wobec budzetu Gminy stanowia. wartosc 695.681,06 zl . W informacji 

wskazano dzialania podjete w celu wyegzekwowania naleznych Gminie dochodow. 

W ramach zaplanowanych na 2016 r. wydatkow ogolem, udzial wydatkow biez^cych 

stanowil 87,6 %, a wydatkow majadcowych 12,4 %. Realizacja wydatkow ogolem za 

I polrocze 2016 roku wyniosla 7.371.819,59 zl, tj. 48,5 % planu, w tym wydatkow 

biez^cych w wysokosci 6.967.799,04 zl , tj. 52,3 % planu i wydatkow maj^tkowych 

w kwocie 404.020,55 zl , tj. 21,5 % planu. 

W informacji opisowej omowiona zostala realizacja wydatkow budzetowych. Wojt Gminy 

odniosl sie do niskiego wykonania wydatkow majadcowych. Zgodnie 

z informacje procesy inwestycyjne i rozliczenie inwestycji powinno zostac zakonczone w II 

polroczu 2016 r., 

W wyniku zrealizowanych dochodow i wydatkow w wielkosciach przedstawionych 

w informacji Wojta Gminy za I polrocze 2016 roku, budzet jednostki zamknaj sie 

nadwyzk^ budzetowe w wysokosci 285.691,33 zl. 

- po stronie wydatkow 

- planowany deficyt 

15.194.741,80 zl , 

840.000,00 zl 
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Wynik operacyjny stanowiacy roznice miedzy dochodami, a wydatkami biez^cymi 

jest wartoscia_ dodatni^ i wynosi 593.037,62 zl przy planowanej nadwyzce operacyjnej 

w wysokosci 152.136 zl , zachowana zatem zostala relacja wynikaj^ca z art. 242 ufp. 

Ze sprawozdania Rb - NDS ( sprawozdanie o nadwyzce i deficycie jednostki 

samorzaxlu terytorialnego za okres od poczaticu roku do dnia 30 czerwca 2016 r.) wynika, 

ze w 2016 Gmina nie pianowala przychodow z kredytow i pozyczek. Zaplanowane w kwocie 

104.596 zl rozchody z tytulu splat rat pozyczek w I polroczu 2016 r. zostaly wykonane 

w kwocie 67.140,25 zl . 

Wedlug sprawozdania Rb-Z (sprawozdanie o stanie zobowi^zan wedlug tytulow 

dluznych oraz poreczefi i gwarancji) wynika, ze na koniec I polrocza 2016 roku zadluzenie 

Gminy wynioslo 188.285,00 zl . 

Z danych zawartych w informacji oraz ze sprawozdania RB-28S (sprawozdanie 
z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorzaxlu terytorialnego) wynika, 
iz Gmina nie posiadala na koniec pierwszego polrocza br. zobowi^zari wymagalnych, jak 
rowniez nie wystajsily przekroczenia planowanych wydatkow budzetowych. Wskazuje to na 
dokonywanie wydatkow budzetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ufp. 

Wojt Gminy przedstawil takze informacje o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewziec. Przedstawione w informacji 

wartosci w zakresie wyniku budzetu i zwiazanych z nim kwot przychodow i rozchodow 

zgodne sq z budzetem na koniec polrocza br. W okresie obowiazywania wieloletniej 

prognozy finansowej zachowana zostanie relacja z art. 242 i 243 ufp. 

W informacji dotyczqcej planu finansowego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej odniesiono sie do stanu naleznosci i zobowi^zah , zgodnie z art. 265 ust. 1 ufp. 

Zdaniem Skladu Orzekajaxego sporzadzona przez Wojta Gminy informacja daje 

obraz wykonania budzetu za I polrocze 2016 r. i zostala opracowana zgodnie z wymogami 

ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona dane, ktore moga. bye pomocne przy 

podejmowaniu decyzji dotycz^cych prawidlowej realizacji dochodow oraz wlasciwego 

wykorzystania posiadanych srodkow finansowych w realizacji zadan biez^cych 

i maj^tkowych przewidzianych w budzecie na 2016 rok. 

Biorqc powyzsze pod uwage, Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji uchwaly. 

Od niniejszej uchwaly shizy prawo wniesienia odwolania do pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Swietej Trojcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 

Przewodniczqca Skladu Orzekaj^cego 

Czlonek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszcz 

mgr Haiina Strzelecka 3 


