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Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
z dnia 15 września 2010 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy
Polanów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze
półrocze 2010 roku.
Na podstawie art.13 pkt. 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003
r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr
64, poz. 565, Nr 249, poz.2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241/ w związku z
art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z
2009 r. Nr 157, poz.1240 z późno zm.l- Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
Helena Rokowska - przewodnicząca
Ewa Wójcik
- członek
Bogusław Staszewski - członek
uchwala, co następuje:

Opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania
Polanów za pierwsze półrocze 2010 roku.

budżetu

Gminy

Uzasadnienie
Informacja Burmistrza Polanowa o przebiegu wykonania budżetu
Gminy za pierwsze półrocze 2010 roku została przekazana w dniu 31
sierpnia 20 l O do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół w
Koszalinie.
Przekazana informacja obejmuje:
• sprawozdania statystyczne opracowane na wzorach określonych w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),
• część opisową i tabelaryczną z wykonania budżetu Gminy,
• informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury.
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I
półrocze wyrażają ocenę materiałów przekazanych przez organy wykonawcze, '
jak również merytoryczne uwagi do realizacji budżetu, które będą pomocne dla
Opinie

dotyczące

rad przy formułowaniu opinii o wykonaniu zadań ujętych w planach.
Natomiast ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Skład Orzekający Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
opiniując informację stwierdził, że:

I. Wykazane wielkości w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych
są zgodne z wielkościami wynikającymi z przedłożonych RIO uchwał:
uchwały budżetowej na 2010 rok oraz uchwał. i zarządzeń zmieniających
budżet do dnia 3 O czerwca 2010 roku oraz są zgodne ze sprawozdaniami
budżetowymi przedłożonymi RIO. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz
rozbieżności danych
liczbowych wykazanych w poszczególnych
sprawozdaniach, zachowana jest również zgodność rachunkowa.
II. Część opisowa informacji uzupełnia dane liczbowe zawarte w
sprawozdaniach statystycznych, nawiązuje do zadań rzeczowych
wynikających z uchwalonego budżetu oraz obrazuje stopień realizacji
wielkości budżetowych.

III. Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:
1. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego przez Radę i
. Burmistrza, budżet Gminy na dzień 3 O czerwca 2010 roku wyniósł po
. stronie dochodów / plan roczny/ 28.762.740,05 zł i po stronie wydatków
/plan roczny/ 31.885.797,05 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie
3.123.057,00 zł Rada Miejska planowała sfinansować między innymi
kredytem bankowym i pożyczką oraz emisją obligacji.
2. Za pierwsze półrocze br. budżet ten został zrealizowany po stronie
dochodów w wysokości 14.197.716,65 zł, tj. 49,4 % planu, a po stronie
wydatków w wysokości 14.145.490,01zł, co stanowi 44,4 % planu. Za
okres objęty oceną Gmina uzyskała dodatni wynik finansowy Inadwyżkęl
w wysokości 52.226,64 zł.
3. Przy realizacji budżetu Gminy przestrzegano zasady równowagi
budżetowej. Na wydatki bieżące Gmina przeznaczyła 93,5 % środków
budżetowych, pozostałe 6,5 % na wydatki majątkowe.
W stosunku do zaplanowanych wielkości wydatki bieżące zrealizowano w
51,5 %, a wydatki inwestycyjne w 14,8 %.
4. Według danych statystycznych dług publiczny Gminy na koniec I półrocza
2010 r. wyniósł 6.420.034,31 złotych, co stanowi 22,32 % planowanych
dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późno zm.! w związku z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
1 Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.
620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 10201, w trakcie roku budżetowego
łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału
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nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym
dochodów tej jednostki.
Na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych, wykup
obligacji a także udzielanych pożyczek w wysokości 1.727.035,00 zł, w
pierwszym półroczu br. spłacono 356.500,00 złotych.
5. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie
został zrealizowany w ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody.
Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w
sentencji uchwały.
Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie
opinią o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo
wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zespołu w Koszalinie.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Czło~h!f~i~"J RIO w Szczecinie

Hel~~k~~
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