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wydania opinii

0

sprawozdaniu z wykonania budietu Gminy Brody za

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 55 poz. 577 z
p6in. zm . ) i w zwiqzku z art. 267 ust. 3 oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. 0 finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zrn.), w zwiqzku z art. 85 i art.
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawC( 0 finansach
pubJicznych (Oz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.),
po rozpatrzeniu sprawozdania W6jta Gminy Brody z wykonania budzetu za 2011 rok
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze,
postanawia

wydac pozytywn~ opml~
budietu Gminy za rok 2011 .

0

sprawozdaniu W6jta

Gminy Brody

z wykonania

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal
pod wzglC(dem formal no - prawnym i rachunkowym przedlozone przez W6jta Gminy
Brody sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniami
statystycznymi .
W
k ' bud'zetu G'
mmy BrodIy za 2011 rok jJrzed sta wla pomzsza ta beIa:
'y oname
Wyszczeg61nienie

Plan po
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Wykonanie

% wykonania
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1
1.1.
1.2.

10 559 323,00

10568417,86

100,1%

dochody biez'Ice

9130847,00

9139943,22

100,1%

dochody maj'ltkowe

1428476,00

1428474,64

100,0%

Dochody og6lem, w tym:

2

,
153822,00

153821,34

100,0%

1 371 045,00

1 369514,38

99,9%

1.3.

dochody z tytulu srodk6w unijnych i zagranicznych, w
tym

Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0
kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

1 364 331,00

1 364329,97

100,0%

a

Wsp61jinansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w
o kt6rych mowa wart 5 ust 1 pkt. 2, 3 uofp.

6714,00

5184,41

77,2%

b

10 284 748,00

10058799,75

97,8%

8671413,00

8481485,22

97 ,8%

55000,00

54679,07

99,4%

0,00

0,00

wydatki maj'ltkowe, w tym:

1 613335,00

1 577 314 ,53

97,8%

wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 423835,00

1 387 814,53

97,5%

104853,00

87554,61

83,5%

1.2.a

2

2.1.
2.3.
2.4.
2.5.

w tym: ze sprzedazy majqtku

Wydatki og6tem, w tym:
Wydatki biez'lce, w tym:
wydatki na

obslug~

dlugu j.s.t.

wyplaty z tytulu gwarancji i por~czen udzielonych
przez jst

2.6 .

wydatki na na programy z udzialem srodk6w unijnych
i zagranicznych, w tym:

Finansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w 0
kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2, 3 uofp.

75500,00

63814,47

84,5%

a

a

Wsp61jinansowanie program6w i projekt6w ze srodk6w
o kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2, 3 uofp.

29353,00

23740,14

80,9%

274575,00

509618,11

274575,00

509618,11

Przychody og6tem, w tym:

1 197000,00

1 566702,22

130,9%

kredyty i pozyczki, w tym :

1 097000,00

1 097000,00

100,0%

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z
udzialem srodk6w
o kt6rych mowa w art.S ust. 1 pkt 2 Uofp

0,00

0,00

splata pozyczek udzielonych

0,00

0,00

nadwyzka z lat ubieglych

0,00

0,00

papiery wartosciowe

0,00

0,00

ObJigacje jst, w tym :

0,00

0,00

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z
udzialem srodk6w
o kt6rych mowa wart. S ust. 1 pkt 2 uofp

0,00

0,00

WF
WFD
WFN

3
3.1.

3.1.1 .
3.2.
3.3 .
3.4.
3.5.

3.5.1 .

WYNIK BUOZETU (nadwyzka +/deficyt-)
Oeficyt
Nadwyzka

f
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I

3.6.

4
4.1.

4.1.1 .
4 .2.
4.3 .

4.3 .1.
4.4.

4.4.1 .
4.5.

Z

I.
1.1 .a

lnne zr6dla (wolne srodki)

100000,00

469702,22

469,7%

Rozchody og61em, w tym:

1 471 575,00

1 471 575,00

100,0%

splat kredyt6w i pozyczek, w tym:

1 471 575,00

1 471 575,00

100,0%

na reaJiza cj~ program6w i projekt6w realizowanych z
udzialem srodk6w,
o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp

1 271 575,00

1 271 575,00

100,0%

pozyczki (udzielone)

0,00

0,00

wykup papier6w wartosciowych

0,00

0,00

na reaJizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z
udzialem srodk6w,
o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp

0,00

0,00

wykup obJigacji samorz'ldowych, w tym :

0,00

0,00

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowane z
udzialem s rodk6w,
o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 uofp

0,00

0,00

inne cele

0,00

0,00

Zobowi'!zania wedlug tytul6w dtuznych, w tym:

1 866520,40

Kredyty kr6tkoterminowe

O,OG

Zobowi'lzania wymagalne

0,00

Kwota dtugu:
t'lczna kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 Ust. 2
suofp) bez wy lqczen

1 866520,40

Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po
wylqczeniach 0 kt6rych mowa wart 1 ust. 3 uofp.

0,00

Kwota dlugu na koniec okresu (art. 170 ust. 3 suofp) po
wy lqczeniach zobowiqzan wylqcznie na rzecz UE

678874,40

1.1 .b

1.1.c
Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (bez
wyl'lczen)

17,7%

Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (z
wyl'lczeniami) max. 60 %

0,0%

Relacja dlugu % do planowanych dochod6w (z
wyl'lczeniami wkladu UE)

6,4%

Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (bez
wyl'lczen)

17,7%

Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (z
wyl'lczeniami)

0,0%

Relacja dlugu % do wykonanych dochod6w (z
wylqczeniami wkladu UE)

6,4%

4

I
II.

11.2.a

1I.2.b

Kwota splaty zobowi'lzan:
tqczna kwota splaty zobowiqzan (art. 169 ust.1 suofp)
bez wylqczen
Kwota splaty zobowiqzan (art. 169 ust. 3 suofp) po
wylqczeniach
Relacja splaty zob. % do planowanych dochod6w (bez
wylqczen)
Relacja splaty zob. % do planowanych dochod6w (z
wylqczeniami) max 15% 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3
pkt 2 uofp.
ReJacja splaty zob . % do wykonanych dochod6w (bez
wylqczen)
Relacja splaty zob. % do wykonanych dochod6w (z
wylqczeniami)

1526575,00

1 526254,07

255000,00

254679,07

14,5%

2,4%

14,4%

2,4%

Sk1ad Orzekaj£tcy pO dokonaniu analizy wykonania budzetu za 2011 rok stwierdza ,
it:
1. dochody budzetowe og61em Gmina W'}konala w kwocie 10.568.417,86 z1, co stanowi
100,1 % planowanych dochod6w w 2011 r.,
2. wydatki budzetowe og61em wykonano w kwocie 10.058.799,75 zl, stanowi£tcej 97,80
% planowanych wydatk6ww 2011 r.,
3.przy planowanej nadwyzce dochod6w nad wydatkami w kwocie 274.575 z1, z!, rok 2011
zakonczono nadwyzk£t w kwocie 509.618,11 z1,
4. zad1uzenie Gminy na koniec roku budzetowego wynios10 kwot~ 1.866.520,40 z1, co
stanowi 17,7 % wykonanych w 2011 roku dochod6w ( ustawowy limit tego wskainika
okreslony wart. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych- Dz. U. Nr
249, poz. 2104 ze zm., obowiqzuj£tcy do konca 2013 r. nie moze przekroczy6 60 %),
5. 1£tczna kwota splaty zobowiqzan okreslona w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0
finansach publicznych - wyniosla 1.526.575 zl, co stanowi 14,5 % planowanych dochod6w
(limit ustawowy tego wskainika , obowi~zuj£tcy do konca 2013 r. nie moze przekroczy6 15
%). Po uwzgl~dnieniu wyl£tczen ustawowych (art. 169 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. 0 finansach publicznych) wskaznik ten ksztaltuje si~ na poziomie 2,4 %
planowanych dochod6w,
6. relacja okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
cyt. wyzej , zar6wno po stronie planu i wykonania dochod6w i wydatk6w biez£tcych jest
zachowana.
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
Zgodnie z art. 20 ust.
o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwaly Sk1adu Orzekaj£tcego sluzy
odwo1anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
Przewodnicz~ca

Skladu

Orzekaj~cego

Lidia Jaworska

