
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwalanr 328/2013
z dnia 6 wrzesnia 2013 r. Skladu Orzekaj^cego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wolczyn

za I polrocze 2013 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) Sklad Orzekaj^cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Wojciech Orlowski - przewodnicz^cy,
Arkadiusz Talik,
Jan Uksik,

opiniuje pozytywnie

informacj^ o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wolczyn za I polrocze 2013 r.

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

Zgodnie z dyspozycja art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Burmistrz Wolczyna przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu informacj^ o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wolczyn
za I polrocze 2013 r.

Stosownie do tresci art. 13 pkt 4 w zwiazku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia
7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazana przez Burmistrza
informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy za pierwsze polrocze podlega zaopiniowaniu
przez Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Analizuj^c dane zawarte w informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budzetu
za I polrocze 2013 r. w zakresie zgodnosci z wielkosciami ujetymi w sprawozdaniach :

- z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samorz^du terytorialnego (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatkow budzetowych jednostki samorz^du terytorialnego (Rb-28S),
- o nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego (Rb-NDS),
- o stanie zobowiazan wedlug tytulow dluznych oraz gwarancji i poreczefi (Rb-Z),
- o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow fmansowych (Rb-N),
- z wykonania planu dochodow zwiazanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji

rz^dowej (Rb-27ZZ),
- o dotacjacli/wydatkach zwiazanych z wykonywaniem zadan z zakresu administracji

rz^dowej (Rb-50),
Sklad Orzekajacy nie stwierdza rozbieznosci.

Dochody budzetowe zaplanowane w budzecie Gminy na 2013 r. (po wprowadzonych
zmianach) w wysokosci 41.545.916,28 zl zostaly wykonane w wysokosci 20.525.805,8 zl
(49,4 % planu), w tym dochody majatkowe planowane w l^cznej wysokosci 6.578.120 zl,
wykonano w wysokosci 1.728.164,73 zl (26,3 % planu).



Na stopienrealizacji ogoiem dochodow mialy wplyw m. in. :
- skutki obnizenia gornych stawek podatkow w wysokosci 900.937,69 zl,
- udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, odroczenia, rozlozenia na raty podatku

w wysokosci 690.428,65 zl,
ktore l^cznie stanowiiy 10 % dochodow wlasnych.

Plan wydatkow budzetowych (po zmianach) w wysokosci 44.988.001,28 zl zostal
wykonany w wysokosci 17.914.412,76 zl (39,8 % planu), w tym wydatki maj^tkowe planowane
wl^cznej wysokosci 11.260.823,84 zl, wykonano w wysokosci 1.137.809,67 zl (10,1 % planu).

Realizacja budzetu Gminy Wolczyn za okres pierwszego polrocza 2012 r. zamknela si$
nadwyzkq. w wysokosci 2.611.393,04 zl.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowi^zan, l^czna kwota zobowi^zan
finansowych Gminy wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wyniosla 4.679.932,27 zl, co w stosunku
do planu dochodow ogoiem na dzien 30 czerwca 2012 r. stanowilo 11,3 %. Powyzsza relacja
zgodna jest z norm^ art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fmansach publicznych
w zwi^zku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawy
0 fmansach publicznych.

Burmistrz dokonal splaty rat kapitalowych wczesniej zaci^gnietych przez Gmine kredytow
1 pozyczek w wysokosci 1.576.250 zl. Relacja splaconych rat kapitalowych wraz z odsetkami
do planowanych dochodow wskazuje na zgodnosc z norma_ art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o fmansach publicznych w zwi^zku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj^ce ustawe o fmansach publicznych.

W odniesieniu do zrealizowanych w I polroczu 2013 r. wielkosci ujetych w budzecie
Gminy, Sklad Orzekaj^cy wskazuje, iz wykonanie zaplanowanych w uchwale budzetowej
na 2013 r. wielkosci bedzie mialo istotny wplyw na zachowanie relacji, o ktorej mowa w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umozliwiaja_cej zgodne z prawem
uchwalanie budzetu w latach przyszlych.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo postanowic jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie
14 dni od dnia doreczenia uchwaly.

Przewodniczsjcy
Skiadu Orzekaj^cego

Wojcie\]/i Orlowski


